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Външни Топлоизолационни Комбинирани Системи

Техническата информация и указания, съдържащи се в това ръководство, е резултат от знанието и опита на компанията. 
Личната отговорност на потребителя остава да съобрази пригодността и изчерпателността на информацията. Препоръките 
и предложенията са принципни, свързани с употребата на продуктите и не са гаранция, защото условията по време на 
изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Изданието на това техническо ръководство анулира всяка предишна 
версия. Май 2015.
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Предговор

Наименованието за Външна Топлоизолационна Комбинирана Система - наричана по-нататък 
ETICS фасадна система – е превод на фразата External Thermal Insulation Composite System (ETICS), 
използвана в Европейския съюз, за да се опише външна топлоизолация на сградната повърхност 
като се използват топлоизолационни плочи и тънкослойни покрития.

За правилното функциониране на дадена сграда, Европейската комисия счита като важни критерии: 
пестене на енергия, противопожарна защита, безопасност при експлоатация и дълготрайност. 
Изпълнението на тези критерии зависи от перфектна съвместимост на сградата като цяло чрез 
правилно проектиране, изграждане и обитаване.

Фасадната система ETICS предимно поема ролята на топлоизолация и защита на сградата от 
въздействието на околната среда.

Европейската организация за техническо одобрение (ЕОТА - Европейската организация на технически 
одобрения), Европейската директива, издадена въз основа създаването на Единно европейско 
техническо одобрение (ETAG 004 - Европейско техническо одобрение), са определящи, според които 
трябва да се сертифицират системите ETICS. След като се направят тестове, следва издаване на 
Европейско Техническо Одобрение (ETA – Европейско Техническо Одобрение), системата е тествана, 
подлежи на контрола и се маркира със знак CE.

Съгласно действащите европейски регламенти и българското законодателство всички доставчици 
(производители и / или търговци на системи) са длъжни да предоставят фасадна система, която е 
напълно сертифицирана и маркирана със знак CE. В указанията и условията ETAG 004, за изпълнение 
и дълготрайност на живот на ETICS фасадните системи се изисква прилагането им да се извършва 
от строителни фирми с обучен персонал. Персоналът трябва да следва инструкциите, как да се 
съхраняват материалите и да се вземат всички мерки за безопасност, определени от доставчика и 
националното законодателство.

Това техническо ръководство е насочено към проектанти, възложители, изпълнители и апликатори 
и има за цел да представи основните принципи на изграждане на Външна Топлоизолационна 
Комбинирана Система - ETICS и използване на топлоизолационните плочи на FIBRAN. Във всички 
случаи сертифицираните системи трябва да имат тестове и техническо одобрение, последвани 
от подробни инструкции за тяхното прилагане, както е описано в съответните указания от 
производителите на всяка система.

Изпълнението и монтирането на ETICS фасадните системи трябва да следват всички необходими 
разпоредби и нормативни актове за проектиране, планиране и безопасност, които са предвидени 
в хармонизирани европейски стандарти със закон. Те трябва да имат издадени всички необходими 
разрешителни и условия за инфраструктурна работа.
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Ръководството за Европейско Техническо Одобрение на Външни Топлоизолационни Комбинирани Системи ETAG 004 
определя ETICS като система, която се монтира на място и е съставена от произведени в заводски условия компоненти. 
Топлоизолационният продукт се залепва към стената или се фиксира механично с пирон дюбел, профили, специални
елементи, или се закрепва с комбинация от лепене и механично фиксиране.
Топлоизолационният продукт се покрива директно с един или повече слоеве, като в един от слоевете задължително 
има армировка. Това покритие се нанася на място и директно върху топлоизолационния продукт, без да се допуска 
въздушно пространство или прекъсване на връзката. 

Градивните елементи на системата са: 
 l   Лепило
 l   Топлоизолационна плоча
 l  Пирон Дюбел
 l  Основен шпакловащ слой
 l   Армираща мрежа (стъкловлакнеста)
 l  Втори шпакловащ слой, грунд и мазилка в зависимост от системата /или боя/
 l  Аксесоари като напр.специални профили за первазите на прозорци със стъкловлакнеста мрежа, свързващи 

профили и профили за ръбове, профили за дилатационни фуги, цокълни профили

1. Структура на Външна Топлоизолационна Комбинирана Система - ETICS
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1 Декоративно покритие - мазилка
2 Оцветен грунд
3 Шпакловка за XPS
4 Стъкловлакнеста мрежа
5 Плочи от екструдиран полистирен FIBRANxps ETICS GF
6 Пирон Дюбели
7 Лепило за XPS
8 Съществуваща външна мазилка
9 Външна стена – тухлен зид
10 Вътрешна мазилка
11 FIBRANxps CAP



Основните процедури по изграждането на ETICS  
и нейните компоненти са:
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1.1 Монтаж на топлоизолационния слой

1.2 Топлоизолационен слой

Топлоизолационният слой може да бъде: плочи от екструдиран 
полистирен FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT или плочи 
от каменна вата FIBRANgeo BP-021 (FIBRANgeo BP ETICS).  
В зоните, при които топлоизолацията е в контакт с почвата  
(в основите и цокъла), приложението на екструдиран полистирен 
е задължително, дори и при изпълнението на ETICS система  
с каменна вата.

Пирон Дюбел

и FIBRANgeo CAP от каменна 
вата за монтаж над пирон 
дюбели

Капачки FIBRANxps CAP от 
екструдиран полистирен

Топлоизолацията се залепва към фасадната стена посредством 
употребата на водоразтворими лепила (строителни разтвори). За 
специални случаи и при специфични приложения на пазара се 
предлагат и дисперсни лепила под формата на готова за употреба 
паста. В повечето случаи се използват допълнително и пирон дюбели, 
за да се осигури и механично закрепване на топлоизолационните 
плочи.
Изборът и поставянето на пирон дюбелите зависят от вида и 
дебелината на топлоизолационния слой, от покритието на стената, 
от формата, височината и местоположението на сградата, където ще 
се полага ETICS системата. 
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Код: XPS - EN 13164 - T3 - CS(10\Y)200-300 - TR 400 - DS(TH)5 - WL(T) 1.5
Деклариран коефициент на топлопроводност λD, който се използва за изчисления, 
получава се след  модифициране с корекционни коефициенти за изкуствено 
състаряване на 25-тата година:
0.033 W/mК за дебелина на продукта 20-30 mm,
0.034 W/mК за дебелина на продукта 40-50 mm,
0.035 W/mК за дебелина на продукта 60-100 mm,
0.036 W/mК за дебелина на продукта 120 mm,
0.038 W/mК за дебелина на продукта 140 mm,
0.040 W/mК за дебелина на продукта 160-180 mm,
Клас на горимост: E.

FIBRANxps ETICS GF и FIBRANxps ETICS BT са едни от най-ефективните топлоизолационни продукти, благодарение на 
еднородната си структура от затворени клетки с диаметър от 50 микрона, с дебелина на стената 1 микрон. Това означава, 
че само 3% от общия обем на материала е съставен от структурата на стените на клетките, а останалите 97% от съдържанието 
е инертен газ. Тази характеристика на материала осигурява следните предимства пред останалите изолационни материали:

	 l  по-ниски нива на водопоглъщане от всички останали алтернативни продукти за изолация и следователно 
изключително стабилен във времето коефициент на топлопроводност, както и

	 l  висока механична якост, т.е. по-голяма устойчивост на удар или перфорация и по-малки изисквания за механично 
закрепване, както и пълна съвместимост с разнообразието от облицовъчни покрития (например камък, керамика, и т.н.)

П о д р о б н и  т е х н и ч е с к и  х а р а к т е р и с т и к и  м о ж е т е  д а  н а м е р и т е  в  т е х н и ч е с к и я  л и с т  н а  п р о д у к т а .

1.2.1 Екструдиран полистирен FIBRANxps ETICS GF и FIBRANxps ETICS BT

EN 13164 
EN 13501-1
EN ISO 11925-2
ETAG 004

Това са специални продукти от екструдиран полистирен, сертифицирани за 
използване във Външна Топлоизолационна Комбинирана Система ETICS. Релефите 
са „вафлена” или оформени канали по  повърхността на плочите, което осигурява 
отлична адхезия с други материали и покрития. Вътрешната структура на тази 
топлоизолация е клетъчна и има число на дифузно съпротивление на водна 
пара (μ=50-90). Като термопластичен материал показва отлична стабилност на 
размерите дори и при значителни температурни промени. Благодарение на 
високоеластичното си поведение поема микродвиженията на структурните 
елементи, предпазвайки по този начин мазилката от евентуални пукнатини.
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Код: MW-EN 13162-T7-CS(10)30-TR10-PL400-CP2-SS20-WS-WL(P)-MU1-SD20-AW0,95-AF60
Деклариран коефициент на топлопроводност λD: 0.036 W/mK
Клас на горимост: Α1

Топлоизолационните продукти от каменна вата, са произведени от минерални 
скали, които се разтопяват и се преобразуват във вид на фибри.
Плочите от каменната вата FIBRANgeo BP-021 (FIBRANgeo BP ETICS) са твърди, 
произведени по метода на тъкани фибри, което осигурява висока механична якост 
и отлични топлоизолационни свойства на материала. Продуктът от каменна вата 
е негорим, звукопоглъщащ, има число на дифузно съпротивление на водна пара 
(μ=1), което го квалифицира като „напълно дишащ”, нехигроскопичен, химически 
инертен, притежаващ стабилност на размерите. Физичните свойства на продукта 
се запазват постоянни във времето.

Според моделите за анализ на жизнения цикъл на продуктите от каменната вата, 
те са екологичен изолационен материал с по-малък отпечатък върху околната 
среда в сравнение с пенестите продукти за изолация. 

Той е ключов продукт за изолация в биоклиматичната архитектура и осигурява 
едновременно:
 l  топлоизолация
 l  звукоизолация
 l   пожарозащита
 l  пасивна вентилация.

1.2.2 Каменна вата FIBRANgeo BP-021 (FIBRANgeo BP ETICS)

1.3 Покритие на системата

П о д р о б н и  т е х н и ч е с к и  х а р а к т е р и с т и к и  м о ж е т е  д а  н а м е р и т е  в  т е х н и ч е с к и я  л и с т  н а  п р о д у к т а .

Състои се от основен слой, който по време на полагането се подсилва със стъкловлакнеста мрежа, грунд и крайно покритие 
(мазилка) с вид и цвят по избор. За основен слой се използват строителни разтвори или готови пастообразни смеси.

ΕΝ 13162 
ΕΝ 13172 
ΕΝ 13501-1 
ΕΤΑG 004

0751
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Топлоизолацията на сградата е ключов фактор за ефективно постигане 
на рационални енергийни характеристики на сградата. Системите ETICS 
представляват цялостно решение в тази посока, за нови и съществуващи 
сгради в съответствие с ДИРЕКТИВА 2002/91/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
И СЪВЕТА (16.12.2002г.), относно енергийната ефективност на сградния фонд.

По-специално тяхната употреба:

l  Свежда до минимум проблема с топлинните мостове, намалява енергийната 
консумация за отопление и охлаждане, увеличавайки топлинния капацитет 
на стените и осигурява топлинния комфорт в интериорното пространство. 

l  Ограничава функционални и естетически проблеми на фасадното 
покритие на сградата и осигурява голяма гъвкавост при окончателното 
оформяне на фасадата с многобройни архитектурни орнаменти.

l  Външната системата, позволява монтирането на плочи за топлоизолация 
с по-голяма дебелина, без да се губи ценно вътрешно пространство.

l  Икономически разумно и функционално най-рационално решение за 
неизолирани или лошо изолирани съществуващи сгради.

2. ETICS системите като техническо решение
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Външните Топлоизолационни Комбинирани Системи ETICS са предназначени за полагане върху солидни външни носещи 
елементи на нови или съществуващи сгради, с конструкция от зидария, конвенционалното строителство с тухли (класически 
или порести), бетон, камък и сглобяеми елементи. Също така, при определени условия и с известни ограничения, може да 
се прилага за леки външни стени сухо строителство (цимент борд или друг сертифициран еквивалентен продукт, одобрен 
за външно приложение).
Системите се полагат на вертикални повърхности (стени), хоризонтални (еркери) или наклонени повърхности. Те 
представляват неносещи покриващи слоеве, които не претоварват капацитета на носимоспособност на елементите, върху 
които се полагат, а напротив, удължават значително техния живот, осигурявайки по-добра защита срещу състаряване, ерозия 
и интензивни температурни и влажностни колебания на сградната обвивка.

По време на фазата на проектиране е необходимо да се вземат предвид:

 l  Дебелината на топлоизолацията, необходима за постигане на желаната енергийна консумация, съобразена с 
регионалните климатични условия, предназначението на сградата и националното законодателство, относно 
минималните изисквания за изолация.

 l  Съвременните изисквания за противопожарна защита, съгласно строителните норми, съобразно предназначението на 
сградата.

 l  Потенциални натоварвания от вятър, на които се очаква да бъде изложена сградата.
 l  Важни детайли (връзки, крайни покрития, отвори), в зоната на основата на сградата, за да се избегнат топлинните 

мостове и да се гарантира постоянна устойчивост срещу проникване на влага.
 l  Механично закрепване на архитектурни и други елементи (навеси, парапети, щори, капаци, осветление, канали, 

електрически мрежи и т.н.), така че да се гарантира траен монтаж, устойчив на климатични промени и без топлинни 
мостове.

 l  Адекватно разстояние на скелето от съществуващата повърхност на стената в зависимост от дебелината на изолацията, 
скелето да се инсталира така, че да се осигури достатъчно пространство за правилно извършване на работата.

 l  Точките на временното закрепване на скелето към съществуващата стена, да се осигури лесно завършване на системата 
в тези зони след приключване на работите.

3. Предназначение

4. Общи изисквания

4.1 Изисквания при проектирането
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Поставянето на Външна Топлоизолационна Комбинирана Система ETICS може да започне само ако:

 l  Е направена щателна оценка и тестове на пригодността на покритието на фасадната стена за полагане на ETICS система 
и са предприети всички подходящи действия, където е било необходимо (виж Глави 5.5 и 5.6)

 l  При по-старите конструкции са отстранени причините за пълзяща влага, отлагания от соли и т.н. и стената е напълно 
изсъхнала.

 l  В основите и по фасадната стена не се показват никакви видими признаци за проникване на влага.
 l  Вътрешната мазилка, фината шпакловка и замазката са нанесени и са изсъхнали.
 l  Са поставени всички инсталации (скеле и мрежи) по фасадата и са затворени внимателно всички отвори, които са 

възникнали от тях. Вграждането на трасета на тръби и кабели в пакета на ETICS системата не е позволено, с изключение 
на необходимите инсталации (например електрическо захранване за външно осветление), които трябва да бъдат 
изпълнени с подходящи свързващи профили и запечатващи ленти.

 l  Са изпълнени внимателно всички връзки, фуги и неравности по фасадата.
 l  Всички повърхности, върху които няма да се прилага системата, като стъкло, дърво, алуминий, подпрозоречни рамки, 

паважни плочи, са покрити и защитени.
 l  Отвори, връзки и ръбове са запечатани и защитени от дъждовни води.
 l  Всички хоризонтални повърхности като парапети, корнизи, стрехи на покрива, навеси, козирки и др. са покрити и 

предпазени от проникване на влага в ETICS системата по време на изпълнението й.
 l  Има чертежи и планове за всички връзки, окончания и подробни схеми на завършващите детайли.

Всички стъпки по полагането на системата трябва да се избягват по време на екстремни метеорологични условия (например 
дъжд, студ, много високи температури и т.н.), които могат да имат негативен ефект. По-специално:

 l  Температурата на околната среда, на повърхността на фасадата и материалите да бъде най-малко +5°С (а когато се 
използват строителни разтвори, минималната температура трябва да е поне +7°С) и да не надвишава + 30°С.

 l Максимална относителна влажност да е до 80%.
 l  Фактори като слана, много ниски температури, температури над + 30°C, сух вятър и пряко слънчево нагряване могат 

да променят свойствата на приложените материали. По тази причина, е от изключително значение и е задължително 
да се осигури защита на повърхността на полагане на системата с подходящи предпазни строителни мрежи на скелето, 
брезенти или пана/платна.

 l  Разтварянето на сухите строителни смеси за лепене и шпакловка трябва да се извършва с питейна вода и температура 
от + 5°С до + 30°C. През лятото не е позволено напр. използването на вода, която е затоплена вътре в маркуча.

4.2 Съществуващи условия и подготовка за работа

4.3 Условия за изпълнение



Преди започване на строителните работи трябва да бъде направена проверка на пригодността на фасадната стена, върху 
която ще се полага системата

Подходяща основа за полагане на ETICS е:

 l  Стоманобетон (съгласно EN 206-1)
 l  Плътни тухли или с кухини/решетъчни (в съответствие със стандарт EN 777-1 и EN 777-3)
 l  Бетонни блокове плътни или с кухини (съгласно EN 777-3)
 l  Плътни или с кухини блокове от клетъчен бетон (съгласно EN 777-4)
 l Плътни или с кухини дървобетонни блокове (според EN 15498)

Полагането на ETICS системата започва при положение, че повърхността на стената, върху която ще се изгражда системата, 
отговаря на изискванията на приложимите стандарти; спазени са всички инструкции по отношение на качеството на 
материалите и начините за работа с тях. По този начин, основата е подходяща за полагане изолационните плочи. Но, 
въпреки това, преди започване на работата, трябва да се провери действителното състояние на фасадната повърхност и да 
се гарантира пригодността и (виж Глави 5.5 и 5.6).

Внимателната проверка, евентуално необходимите ремонтни работи и изискваните във всички случаи подготвителни дейности 
за старите напластени мазилки е от голямо значение (виж Глави 5.5 и 5.6). По тези фасади всички видове ETICS системи трябва 
да бъдат приложени с допълнително механично закрепване с дюбел пирони. (виж Глава 7.4)

В допълнение към гореописаните фасади, като основа за ETICS система могат да бъдат приети и други, стига да се докаже 
пригодността им:

 l Доказана товароносимост при изследване на цялостната конструкция,
 l Липсата на конденз при температурно-влажностен анализ и изследване на поведението им.

Подходящи основи от този вид и в съответствие с ETAG за всяка ETICS система могат да бъдат: циментови плочи (EN 12467), 
фиброциментови листове (съгласно БДС EN 12463); гипсови плоскости с влакнеста армировка (съгласно EN 15283-2); дървени 
леки строителни плочи (в съответствие със стандарт EN 13986, с изключение на порестите плочи), както и върху основа 
от твърди плоскости от дърво. От особено значение за тези фасадни повърхности е тяхната защита от влага, тъй като това 
може да причини:

 l раздуване,
 l намаляване на издръжливостта,
 l деформации, които водят до по-нататъшно увреждане.

5. Подготовка на фасадната стена

5.1 Нови непокрити фасадни стени

5.2 Стари фасадни стени

5.4 Други фасадни повърхности

5.3 Фасадни стени с лека конструкция от водоустойчиви циментови плоскости  
или дървени повърхности
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В следващата таблица са изброени най-обичайните методи за контрол и изследване на пригодността на фасдната повърхност 
от гледна точка на нейната способност да бъде основа за изграждане на ETICS система:

Тези тестове се извършват на случаен принцип в няколко различни точки на повърхността на всяка фасада.

5.5 Тестване
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Визуална проверка:

да се направи оценка на вида и състоянието на повърхността и по-специално:
 l наличие на влага във фасадната повърхност,
 l риск от проникване на влага зад ETICS системата,
 l опредяне наличието на пукнатини по фасадната повърхност. 

Почистване:

с длан или тъмна кърпа се проверява на наличие на
 l прах,
 l вредни соли,
 l мазнини,
 l  повредени стари покрития и свободни частици, които биха могли да влошат 

сцеплението със системата. 

Тест с надраскване:
с нож се правят множество Х-образни надрасквания на съществуващата основа, използва 
се самозалепваща лента, при отлепването й се наблюдава количеството на останалия по 
лентата материал.

Тест с намокряне:
посредством мокра четка или напръскване със спрей с вода проверяваме
 l поглъщането на влага,
 l капацитета на повърхността за задържане на влага.

Влажност: с помощта на специални прецизни устройства определяме процентното съдържание на 
влага в субстрата.

Тест за равнинност: според националния стандарт отклонение в равнинността на повърхността не трябва да 
бъде повече от 2 cm.

Тест за залепване:
прави се тест с нанасяне на лепилото на системата на планирана повърхност най-малко 
30 cm х 30 cm, като армировка (стъклофибърна мрежа) се поставя в долния слой. При 
отлепване след три дни трябва да се отлепи само армировката.

Тест за издърпване: с ръка се проверяват дюбел пироните за механично закрепване след пробен монтаж.
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Фигура 1 Фигура 2

5.6. Подготовка на фасадната повърхност

5.6.1 Неизмазана зидария

Вид Състояние Подготовка

Зидария от:

 l Тухли
 l Бетонови блокове и тухли
 l Цокъл от клетъчен бетон
 l Естествен камък 

Прашна Избърсване или измиване с водна струя*1 и 
изчакване да изсъхне напълно (Фигура 1)

Наличие на остатъци 
от строителни 
разтвори/циментно 
мляко

Почистване, избърсване или измиване с водна 
струя*1 и изчакване да изсъхне напълно

Издатини, кухини Изравняване с подходяща замазка и 
изчакване да изсъхне напълно (Фигура 2)

Влага*2 Оставя се да изсъхне

Оцветяване от соли*2 Сухо изчеткване и отстраняване

Крехкост, ниска 
товароносимост, 
липсващи/
отлепени елементи, 
разслояване

Почистване, подновяване на  тухли, 
използване на съответните разтвори, 
изчакване да свързването на цимента и 
изсъхване

Мръсна, мазна 
основа

Измиване с водоструйка*1 и подходящ 
почистващ препарат, изплакване с чиста вода, 
изчакване да изсъхне

*1 Максимално налягане 200 бара.
*2 Ако има пълзяща влага, трябва да бъде решен проблема с подходящи методи (например химически бариери).
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Фигура 3 Фигура 4 Фигура 5

5.6.2 Бетон

Вид Състояние Подготовка

Стена или цокъл от:

 l Бетон, изливан на място
 l Сглобяеми елементи от бетон
 l Торкрет бетон

Прашна Избърсване или измиване с водна струя*1 
и изчакване да изсъхне напълно

Повърхностен тънък слой бетон 
на слаба връзка, остатъци от 
строителни разтвори

Циклене/изстъргване, почистване, 
избърсване или измиване с водна струя*1 
и изчакване да изсъхне напълно 

Наличие на остатъци от 
кофражни масла, мръсна, мазна 
основа

Измиване с водоструйка*1 и подходящ 
почистващ препарат, изплакване с чиста 
вода, изчакване да изсъхне 

Издатини, кухини Изравняване с подходяща мазилкака и 
изчакване да изсъхне

Крехкост, ниска товароносимост

Почистване, използване на съответните 
възстановителни антикорозионни и 
ремонтни строителни разтвори 
(Фигури 3-5)

Влага*2 Оставете да изсъхне

Оцветяване от соли *2 Сухо четкане и отстраняване

Нездрава връзка между 
облицовъчните тухли и бетона в 
сърцевината, пукнатини над  
5 mm между бетона и тухлите

Скрепване на връзките и запълване на 
пукнатините с използване на подходящи 
материали (фугиращи, набъбващи 
репарационни строителни разтвори, 
дюбел пирон, и т.н.)

Структурните пукнатини 
на стени от стoманобетон 
намаляват носимоспособността 
им за статични и динамични 
товари

Структурна поправка на бетона, 
използват се подходящи материали 
(епоксидни смоли, свързващи платна 
със специални въглеродни влакна, 
репарационни разтвори подобрители на 
еластичността, стоманени платна и т.н.).

*1 Максимално налягане 200 бара.
*2 Ако има пълзяща влага, трябва да бъде решен проблема с подходящи методи (например химически бариери).



5.6.3 Покрития и бои на минерална (неорганична) основа

5.6.4 Покрития и бои на органична основа

*1 Максимално налягане 200 бара.
*2 Ако има пълзяща влага, трябва да бъде решен проблема с подходящи методи (например химически бариери).

Вид Състояние Подготовка

Минерална (неорганична) 
основна или финишна 
мазилка (шпакловка)

Прашнa Почистване или измиване с водна струя*1 и изчакване да  
изсъхне напълно

Крехкa, ниска 
товароносимост

Премахване, реставрация и изравняване с подходяща 
замазка, изчакване да изсъхне

Издатини, кухини Изравняване с подходяща замазка, изчакване да изсъхне

Влага*2 Оставя се да изсъхне

Оцветяване от соли *2 Сухо изчеткване и отстраняване

Мръсна, мазна основа Измиване с водоструйка*1 и подходящ почистващ 
препарат, изплакване с чиста вода, изчакване да изсъхне 

Вар При всички случаи Винаги трябва да се извърши механично отстраняване 
изцяло

Минерална  
(неорганична) боя

Прашнa Избърсване или измиване с водна струя*1 и изчакване да 
се изсуши напълно

Наличие на остатъци 
от строителни 
разтвори (избеляване) 
и циментно мляко

Почистване, остъргване, измиване с водна струя*1 и 
изчакване да изсъхне напълно

Мръсна, мазна основа Измиване с водоструйка*1 и подходящ почистващ 
препарат, изплакване с чиста вода, изчакване да изсъхне

Влага*2 Оставяне да изсъхне

Вид Състояние Подготовка

Емулсии - бои и органични 
мазилки

Стабилни Измиване с чиста вода и изчакване да изсъхне

Крехки и нестабилни Механично отстраняване, измиване с чиста вода  
и изчакване да изсъхне
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5.6.5 Циментови плоскости и дървени повърхности

5.6.6 Облицовки

*1  В дограмата трябва да се вземат предвид възможните деформации (например в областта на връзките с пода). Ако е необходимо, 
трябва да се вземат специални мерки в тези области, като например еластично запечатване на дилатационните фуги.

*1 Максимално налягане 200 бара.
*2 Ако има пълзяща влага, трябва да бъде решен проблема с подходящи методи (например химически бариери).

Вид Състояние Подготовка

Плоскости за сухо 
строителство: циментови, 
гипсoкартонени, дървени *1

Прашни, замърсени Избърсване, почистване

Кухини Ремонт с подходящ материал

Влага Консултация с производителя

Непълна връзка към 
носеща конструкция

Осигуряване на стабилна връзка към носещата 
конструкция (например метална конструкция) с дюбели 
или винтове, за да има здрава основа за ETICS системата 

Вид Състояние Подготовка

Облицовки, като например:
естествен камък
изкуствен камък
керамични плочи

Прашни, замърсени Почистване или измиване с водна струя*1 и изчакване
да изсъхне напълно

Крехкост, ниска 
товароносимост

Отстраняване, реставрация/рехабилитация и изравняване 
с подходяща замазка и изчакване да изсъхне

Издатини, кухини Изравняване с подходяща замазка и изчакване да изсъхне

Влага*2 Оставете да изсъхне

Оцветяване от соли *2 Сухо четкане и отстраняване

Повърхност, която 
не може да осигури 
сцепление (гладка 
повърхност, например 
с гланцирани 
керамични плочки)

Нанесете подходящ грунд, който да подобри капацитета 
на сцепление със системата ETICS
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6. Проектиране на детайли

6.1.1 Обща информация

6.1. Топлоизолация в зоната на цокъла на фасадната стена

Преди започване на работа се изисква възможно най-подробен проект за монтажа на топлоизолационните 
плочи на системата в различни точки по фасадата, като например около прозорци и врати, бордове на плоски 
покриви, стрехи на скатни покриви, первази, подове и тавани на балкони, междуетажни елементи, връзка 
с основи и фундаментни стени и т.н. за да се избегнат топлинните мостове. Всички видими повърхности 
на топлоизолационните плочи, ако не са защитени с подходящи профили, трябва да бъдат покрити със 
шпакловка, грунд и мазилка (армиран основен шпакловащ слой, грунд и крайно покритие мазилка), за да 
не се допусне директно проникване на влага, увреждания от насекоми, птици, гризачи и опасност от прекия 
ефект от пламъци при пожар.

Като правило в областта на цокъла на стената, който е изложен на вода и влага при валежи и е в контакт с почвата, трябва 
задължително да се използват само топлоизолационни плочи от екструдиран полистирен, дори ако останалата част на 
системата е проектирана с каменна минерална вата (Фигури 6 и 7), тъй като в тези зони обикновено се изискват висока 
механична якост и устойчивост на влага. Преди монтажа на топлоизолацията е важно да се постави подходяща хидроизолация 
в областта на основите, за да се запечата периметъра и да се предотврати пълзящата капилярна влага и проникването на 
вода.
Плочите от екструдиран полистирен влизат на известна дълбочина в почвения слой и могат да се свържат без топлинни 
мостове със съществуващата топлоизолация около подземните части на сградата. Те се монтират задължително на височина 
до 1 m над нивото на терена. Плочите от екструдиран полистирен в основата на стената трябва да се закрепят с дюбел 
пирони към фасадната стена на такава височина, на която не се разрушава хидроизолационния слой (т. е. не се пробива 
зоната на запечатване). (Фигури 6 и 7)

Фигура 6 Фигура 7

6.1.2 Хидроизолация в основите и дренажната зона

Зона на запечатване на периметъра е зоната, която представлява продължението на хидроизолационната защита на 
подземната част на сградата (сутерен) и връзката с фасадната топлоизолация, като двата слоя трябва да се свързват на 
фасадата на сградата на минимум 30-40 cm над нивото на терена. Запечатването се прави с мазана хидроизолация или се 
осъществява с хидроизолационни мембрани, съвместими с XPS (Фигури 8 и 9).
Освен това, важно е да се гарантира, че дъждовната вода се отвежда правилно, или с поставянето на дренажен канал около 
периметъра на сградата или с поставянето на паважни плочи с лек наклон (от сградата навън). Препоръчително е също 
поставянето на подходяща дренажна мембрана в подземната част на конструкцията между топлоизолационните плочи и 
почвения слой. Типични конструктивни детайли са показани на чертежи 10.03-10.08.
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Фигура 11 Фигура 12 Фигура 13 Фигура 14

 l Вдлъбнат цокъл (цокълна и фасадна повърхност в различни равнини)

В долният край на ETICS системата на границата с цокъла се поставя „скрит” специален 
профил за връзка с основата от пластмаса или алуминий без перфорация в долната част 
(Фигура 10).

Този профил се фиксира през около 30 cm и в краищата с подходящи анкери. Неравностите 
по фасадата се компенсират чрез специални пластмасови дистанционери, които се поставят 
зад профила (Фигури 11-14). Не е препоръчително припокриване на профилите в краищата им, 
те трябва да бъдат свързани един към друг с подходящи пластмасови свързващи аксесоари. 
Фугите в резултат на поставянето на профила към стената в следствие на неравности по 
фасадата трябва да се запечатат с подходящи средства (например лепилно-шпакловащ 
разтвор, замазка, набъбващи ленти, изолационни уплътнения), за да се осигури херметичност 
в долния край и за да се избегне преминаването на въздушен поток зад топлоизолационните 
плочи. Типични конструктивни детайли са показани на чертежи 10.5-10.6.

6.1.3 Оформяне на цокъла на фасадната стена

6.1.3.1 Детайл в зоната на фасадната стена и цокъла

Фигура 8 Фигура 9

6.1.2 Хидроизолация в основите и дренажната зона

При използване на топлоизолационни плочи с по-големи дебелини, този профил може да създаде известен топлинен мост. 
В този случай, топлоизолационната плоча се реже с нагорещена струна, така че самата изолация да оформи „вдлъбнатия 
цокъл”, поставя се водооткапващ профил, за да се оттича и отстранява водата по фасадата.

Фигура 10
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След завършване на полагането по цялата фасадна повърхност, всички части на фасадата в контакт с почвата трябва да бъдат 
запечатани със силно устойчиво, дълготрайно покритие, например водоустойчив запечатващ хидроизолационен продукт с 
органични разтворители. Тази хидроизолация трябва да започва от нивото на терена и да покрива част от хидроизолацията на 
подземните части на сградата. Запечатващите слоеве след това се защитават с дренажна мембрана. В случаите на нови сгради, 
където полагането на земния слой около сградата не е завършено, е необходимо да се предвиди, че нивото на терена трябва да 
се определи преди завършване полагането на ETICS системата. Типични конструктивни детайли са показани на чертежи 10.3-10.12.

 l  Равен цокъл (цокълна и фасадна повърхност в една равнина) и различно крайно 
покритие

Плочите на фасадната повърхност са в една равнина и се свързват на едно ниво с топлоизолационните 
плочи на цокъла на стената (Фигура 15). Армираният основен шпакловащ слой се полага върху двата 
вида топлоизолационни плочи. Ако те са различни по вид топлоизолационен материал (например, 
основната фасадна повърхност е с топлоизолация плочи от каменна вата, а фундамента е с плочи 
от екструдиран полистирен), като горното покритие - мазилката на главната фасадна повърхност се 
разделя от финишния слой - мазилката на цокъла. Двата вида топлоизолационни плочи се разделят 
визуално от водооткапващ профил по свързващата фуга. Типичен конструктивен детайл е показан 
на чертеж 10.4.

 l  Равен цокъл (цокълна и фасадна повърхност в една равнина) с непрекъснато крайно покритие

Плочите на основната фасадна повърхност се свързват на едно ниво с изолационните плочи на основата на стената (Фигура 15). 
Армираният основен лепилно-шпакловащ слой и финишния слой се полагат върху топлоизолационните плочи и на основната 
фасадна повърхност и при цокъла в основата (например, цялостна система с екструдиран полистирен) Типичен конструктивен 
детайл е показан на чертеж 10.3.

Фигура 17

Фигура 16

6.1.3.3. Хидроизолация в контакт с почвата

Фигура 15

 l  При липсваща изолация в основите и подземните части на сградата

Плочите от екструдиран полистирен в областта на основата на стената се поставят на 
още 20-30 cm в почвата, срязани косо под ъгъл в долната си част и покрити с армиран 
основен шпакловащ слой (Фигура 16). Армираният шпакловащ слой се нанася до цялостно 
покриване на топлоизолационните плочи до долният им край, докато финишният слой се 
нанася до около 15 cm над основния слой, под нивото на терена.

 l  При налична изолация в основите и подземните части на сградата

Плочите от екструдиран полистирен в областта на основата на стената се поставят на още 
20-30 cm под нивото на терена, докато срещнат обикновено по-тънката съществуваща 
изолация като се срязват под ъгъл, така че в точката на съединението да имат еднаква 
дебелина (Фигура 17). Армираният шпакловащ слой се нанася върху съществуващите 
изолационни плочи в подземната част на сградата, след като повърхността им се обработва 
предварително за получаване на грапавост на изолационната повърхност за по-добра 
адхезия. Типични конструктивни детайли са показани на чертежи 10.3-10.12.

6.1.3.2 Детайл в зоната на цокъла и терена
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Вид монтаж

Рамка на прозорец, 
поставена навътре от 

фасадата

Рамка на прозорец, 
поставена в равнината от 

фасадата

Рамка на прозорец, 
поставена пред фасадата

  

Площ на отвора: ≤ 2 m2 2-10 m2 ≤ 2 m2 2-10 m2 ≤ 2 m2 2-10 m2

Дебелина на 
изолацията:

≤ 100 mm 1Δ 2Δ 2Δ 2Δ 2Δ 3Δ

≤ 160 mm 2Δ 2Δ 2Δ 2Δ 3Δ 3Δ

≤ 200 mm 3Δ 3Δ 3Δ 3Δ 3Δ 3Δ

Всички детайли при врати, прозорци, балкони, первази, стрехи, както и други конструктивни елементи, които са в досег с ETICS 
системата, като напр. парапети, прегради, канализационни тръби, осветление, разпределителни кутии, и т.н. трябва да бъдат 
изпълнени с подходящи профили по предназначение или със самозалепваща хидроизолационна лента. Необходимо е да се 
използват само по правилния начин определените допълнителни продукти, препоръчани от доставчика на всяка система.

За да се поемат малките движения в резултат на температурни и динамични промени (свиване и разширение) на прозорци, 
врати и стъкло, е нужно използването на подходящи профили. Преди монтирането на профилите за врати и прозорци, 
необходимо е да се обърне внимание на следното:

 l  Внимателно обмисляне при монтажа на подробности по детайлите в съответствие с конкретното приложение. Вижте 
чертежи 10.12-10.23.

 l  Монтиране на всички врати и прозорци в съответствие с препоръките и указанията на производителя. Използване на 
подходящи пароизолационни ленти.

 l  Свързващите профили при ETICS системите се монтират по сухи и чисти повърхности на отвори и каси на врати и 
прозорци, без остатъци от прах или масла.

 l  По време на монтажа външната температура не трябва е под +5ºC (през деня и през нощта), за да се избегне 
образуването на конденз по повърхността на касите, което би намалило качеството на залепване на свързващия профил 
и повърхността на касата.

Еластични материали за запечатване на свързването (акрилни, силиконови, полиуретанови и т.н.) не могат да издържат на 
дъждовна вода в дългосрочен аспект, затова трябва да бъдат внимателно поддържани и редовно подменяни.

Три вида оформяне на отворите, които се различават по способността си да поемат движения, са 1Δ, 2Δ и 3Δ, в 1,2 и 3 
измерения. Таблицата по-долу показва видовете оформяне на отвори, които могат да бъдат използвани, в зависимост от 
позицията на касата на прозореца и площта (m2):

Ако дължината или ширината на врата или прозорец надвишават 2.5 m, задължително се използва оформяне на отвора тип 
3Δ. В случай, че има различни видове рамки на врати и прозорци, важно е да се избере подходящо оформяне, което да 
поема очакваните конструктивни движения. Вижте чертежи 10.12-10.23.

6.1.3.3. Хидроизолация в контакт с почвата

6.2.1. Оформяне на отвори при врати и прозорци

6.2. Топлоизолация в зоните на врати, прозорци, парапети и стрехи

1Δ 2Δ 3Δ

111 32

111 62
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Прозоречните профили за приложение около касите на прозорци 
и врати е препоръчително да бъдат монтирани след полагането на 
топлоизолационните плочи и преди нанасянето на основния шпакловащ 
слой (Фигура 18). За да се оразмери прозоречния профил трябва да се 
има предвид дебелината на топлоизолационния слой. От изключителна 
важност е топлоизолацията да прави пълен контакт с касата на 
прозореца, плътно без фуги между двете повърхности. Аналогично се 
монтират и други допълнителни профили при парапети, стени, бордове, 
прегради на тераси и балкони и т.н. Типични конструктивни детайли са 
показани на чертежи 10.12-10.23 и 10.28-10.30.

Когато се оформя връзката на фасадния топлоизолационен слой със стрехата на покрива, препоръчва се монтирането на 
топлоизолационните плочи да се осъществява като лепилна смес се нанесе на двете повърхности (Глава 7.1.4) с цел да се 
избегне образуването на големи кухини зад изолацията. Връзката в горната част се осъществява с подходящ профил или 
самозалепваща изолационна лента (Фигура 19). В случаите, при които е необходима вентилация на покрива, се използва 
специален вентилационен профил, който, от една страна, позволява вентилация, докато от друга страна, предотвратява 
достъпа на насекоми в покривната конструкция (Фигура 20). При проектирането на покривите се предвижда монтиране на 
покривна хидроизолационна мембрана. Типични конструктивни детайли, както за плоски, така и за скатни покриви, показани 
на чертежи 10.28-10.40.

Фигура 19 Фигура 20

6.2.2. Профили за топлоизолационни системи

6.2.3 Оформяне на връзката на фасадна повърхност и стреха при скатен покрив

Фигура 18
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Специалното закрепване на водоснабдителни и електрически инсталации трябва да се планира във фазата на проектирането 
и е от ключова важност за функционалността им и избягването на топлинни мостове след полагането на ETICS системата. 
 
По-специално:

 l  Водопроводни кранове и тръби, които минават през фасадата, трябва да се удължат с допълнителни елементи (Фигура 21).
 l  Допълнителни водопроводни тръби и канали с разположение, успоредно на фасадата, трябва да бъдат удължени и 

закрепени с елементи за фиксиране на достатъчно отстояние, така че да остават от външната страна на ETICS системата, 
което позволява лесен достъп и поддръжка.

 l  Изграждането на външна електрическа инсталация се монтира с външни канали, където е необходимо, така че да остават 
от външната страна на ETICS системата, което позволява лесен достъп и поддръжка.

 l  Изграждането на външно осветление, климатици, щори, парапети, тенти, също изискват да се направи удължаване на 
захранващите инсталации.

Специални закрепващи елементи се изискват в случаите, когато товарът, който се монтира върху топлоизолационните плочи 
трябва да се прехвърли към конструктивните елементи на фасадата (например каменна облицовка и др.). Монтирането на 
специалните закрепващи елементи и на каменната облицовка се осъществява едновременно с монтажа на ETICS системата, 
съобразно указанията на производителя. Типични конструктивни детайли са показани на чертежи 10.22, 10.31 и 10.41.
Фугите между удължението, специалните закрепващи елементи и топлоизолационните плочи се запълват с полиуретанова 
пяна с ниска експанзия и се запечатват с еластична хидроизолация.

Когато се монтира топлоизолация на съществуващи сгради, където не е предвидено преместване на закрепващите елементи 
и уреди, или в нови сгради, където се изисква инсталациите да се покрият с ETICS системата, е необходимо да се отбележат 
трасетата на тръби и кабели минаващи под топлоизолационните плочи, с оглед избягване на нараняването на готовата фасада 
по време на монтажа и механичното им закрепване.

Фигура 21

6.3. Специално закрепване на водоснабдителни и електрически инсталации

еластичен пръстен
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7. Монтаж

Преди започване на полагането на ETICS системата на фасадата (Фигури 22, 23 и 24), се поставят 
хоризонтално ниво и вертикален отвес.

Фигура 23

Фигура 24Фигура 22

7.1. Приготвяне и полагане на лепилната смес

За приготвяне на лепилната смес, трябва да се следват инструкциите на производителя, както са описани в Техническия 
Лист на продукта. Същото се отнася и за готовите за употреба пастообразни лепила, смесите, към които се добавя цимент и 
специалните продукти от полиуретанова пяна.
Полагането на лепилната смес върху топлоизолационната плоча може да се извършва ръчно или посредством машина. 
Лепилната смес може да се нанася или по точковия метод - на непрекъсната лента по периферията на плочата и на три 
места в средата й, или по метода на нанасяне по цялата повърхност с назъбена маламашка. С нанасяне на лепилото трябва 
да гарантира, че: 

 l  Липсва преминаване на въздух между топлоизолационната плоча и основата, за да не се получи ефекта на комина,
 l  Плочата е свързана равномерно към фасадата по цялата си площ, за да не се допусне огъване:
  от центъра на плочата към краищата й, когато външната среда е топла (Фигура 25).
  от ъглите на плочата навън, когато външната среда е студена (Фигура 26).

Фигура 25 Фигура 26
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Фигура 27

Фигура 28

Непрекъсната лента от лепило с ширина 5 cm се нанася по периферията на плочата и в средата на плочата на три места с 
диаметър 15 cm. Количеството на нанесената лепилна смес трябва да бъде такова, че отчитайки приемливите отклонения 
фасадната стена, минимум 40% от площта да е покрита с лепило (Фигура 27).

Лепилото се нанася по цялата повърхност на топлоизолационната плоча с назъбена маламашка. Размерът на зъбите на 
маламашката зависят от това доколко е равна основата, най-често 10х10 mm (Фигура 28).

7.1.1. Точков метод с рамка

7.1.2. Метод на нанасяне по цялата повърхност

Когато нанасянето на лепилната смес става с машина, то се прави на близки успоредни ленти. Количеството на лепилната 
смес трябва да бъде такова, че топлоизолационната плоча да може да се постави на стената, преди лепилото да започне да 
оформя „кора” поради засъхване, защото това влошава качеството на залепване.
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Фигура 30Фигура 29

FIBRANxps ETICS GF и FIBRANxps ETICS BT: Точковият метод е приложим, когато топлоизолационните плочи се полагат 
върху неравна основа (Фигури 29-30). Методът на нанасяне по цялата повърхност, когато основата е равна (измазани стени, 
циментови плочи и т.н.)

При свързването на стрехата на скатния покрив с фасадния слой на ETICS системата, за да се избегне 
„ефекта на комина”, се препоръчва за най-горния ред от топлоизолационни плочи (изрязани косо отгоре) 
да се нанесе лепилото двуслойно и двустранно (Фигура 28), както следва:
Лепилна смес се нанася с назъбена маламашка във вертикална посока по повърхността на 
топлоизолационната плоча, която ще се залепва върху фасадната стена и слой лепилна смес се нанася в 
хоризонтална посока върху фасадата, след което плочата се полага със значителен натиск.

FIBRANgeo BP-021 (FIBRANgeo BP ETICS): За залепването на плочи от каменна вата трябва да се използват само лепила на 
минерална основа, предназначени за каменна вата. Приложими са и двата метода за нанасяне на лепилната смес - точков, и по 
цялата повърхност. За да се гарантира добро свързване на лепилото, се започва с тънък слой лепилна смес с гладка маламашка, 
за да се запълнят порите на повърхността на плочата от каменна вата, и веднага след това се продължава с обичайното нанасяне 
(Фигури 31-32).

7.1.3. Нанасяне на лепилната смес в зависимост от вида топлоизолацията

7.1.4.  Двустранно и двуслойно нанасяне на лепилната смес за най-
горния ред топлоизолационни плочи

Фигура 32Фигура 31

Фигура 33
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Фигура 34 Фигура 35 

Фигура 36 Фигура 37

В процеса на монтирането не трябва да има разминаване между плочите. Всички големи фуги се попълват със същия 
топлоизолационен материал. Фуги с широчина <4 mm могат да се изпълнят с пяна, съгласно инструкциите за системата.
Лепилото в никакъв случай не трябва да влиза във фугите между топлоизолационните плочи. Ако попадне там се отстранява 
веднага. Получени фуги между плочите по време на монтирането им не трябва да бъдат запълвани с лепило.
Обикновено се поставят само цели топлоизолационни плочи. Парчета за корекция, по-малки от 15 cm, могат да се използват 
поотделно в основната площ на фасадата на сградата, но не и по ръбовете. На външните и вътрешните ъгли на външната 
повърхност се поставят само цели плочи или половини плочи с назъбено застъпване на редовете, както е показано на 
(Фигура 36). Местата на назъбен монтаж са и по ръбовете на отворите за врати и прозорци (Фигура 37). Ако след монтажа 
на плочите по краищата и ъглите е необходимо да се реже и шлифова, това се извършва след като лепилото е достатъчно 
сухо (обикновено след 2-3 дни).

7.1.3. Нанасяне на лепилната смес в зависимост от вида топлоизолацията

7.2.1 Поставяне на топлоизолационни плочи

7.2. Основни изисквания при монтаж на топлоизолационни плочи

Топлоизолационните плочи трябва да се поставят от долу нагоре плътно една до друга и с презастъпени ръбове (Фигура 34). 
Подравняването при монтажа на топлоизолационните плочи се контролира и гарантира с използване нивелир (Фигура 35). 
Количеството лепило трябва да бъде толкова, че топлоизолационните плочи да са в една равнина, без неравности.
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Фигура 39Фигура 38

При рязане на топлоизолационните плочи трябва да се гарантира спазването на ортогоналност и да бъдат използвани 
подходящи за тази цел средства, например за плочи от екструдиран полистирен фрези с нажежаема метална струна (Фигура 
38-39). Не се използват плочи, които са с повредени (например счупени, нарязани или компресирани) ъгли или ръбове.

По фасадната стена при неактивни връзки например конструктивна промяна в зидарията на местата за връзка с колони, греди 
или бетонни стени, топлоизолационните плочи трябва да застъпват тези връзки най-малко с 10 cm.
Всички активни стави например дилатационни фуги на сградата, трябва да бъдат оформени с подходящи профили.
Изпъкналите елементи (например кутии на щори, улуци, и т.н.) могат да бъдат вкопани чрез отнемане на излишната дебелина 
от задната страна на плочата, така че оставащият топлоизолационен слой да е с дебелина най-малко 1/3 от първоначална си 
дебелина и в никакъв случай не по-малко от 3 cm. Разстоянието от надлъжния ръб на топлоизолационната плоча до изпъкналия 
елемент трябва да бъде най-малко 10 cm.

При отвори по стени (врати и прозорци), фугите между топлоизолационните плочи, не могат да се явяват продължение на 
ръбовете на отворите. Изисква се за монтажа на плочите около ъглите на отворите, задължително да се поставят правилно 
изрязани Г-образни плочи без да се създават връзки като продължение на ръбовете на отворите (Фигура 40).

Фигура 40

Не трябва да се монтират топлоизолационни 
плочи, с фуги, които са продължение на 
хоризонталните и вертикалните ръбове на 
отвора

Грешно

из
гр
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а 
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Правилно
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ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА ПЛОЧА

min 300 mm

min 300 mm
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Фигура 41

FIBRANgeo BP ETICS (FIBRANgeo BP-021): Неравностите при лепене на каменна минерална вата се избягват чрез прилагане на 
основния шпакловащ слой на два етапа. В първия етап се прилага основния слой шпакловащ разтвор, без армиране, за да 
се постигне заглаждане, последвано от втори етап чрез прилагане на армираща стъкловлакнеста мрежа и слой шпакловаща 
смес в съответствие с Глава 7.5.6 и следвайки инструкциите на производителя.

Предварително трябва да бъде подготвена фасадната повърхност преди полагане на основния слой лепило като 
съществуващите фуги в мазилката не могат да съвпадат с фугите на плочите.
Дебелината на съществуващата мазилка не трябва да надвишава 25% от дебелината на топлоизолационната плоча и не 
трябва да бъде по-голяма от 2,5 cm. Ширината на фугите никога не трябва да бъде по-малка от дълбочината им. Трябва да 
се оформят с трапецовидна форма, за да не задържат влага и дъждовни води.
Всички повърхности на фугите трябва да са подсилени със стъкловлакнеста лента, която е подходяща, за да се избегне 
напукване, като се покриват и най-малко 10 cm от здрава повърхност в близост.

7.2.2 Избягване на неравности при поставяне на топлоизолационни плочи

За да се изпълни основния слой лепило с еднаква дебелина е необходимо плочите да бъдат последователно поставяни и 
да се работи внимателно, така че неравностите по повърхността им да са в допустимите отклонения. Изравняване в случай 
на неравности:

FIBRANxps ETICS GF и FIBRANxps ETICS BT: Неравностите по фугите се заглаждат механично или ръчно с подходящо пилене 
и отстраняване на праха (Фигура 41).

7.3. Подготовка на фасадната повърхност
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 l Набивните пирони (метални или пластмасови) трябва да отговарят на изискванията на ETAG 014.
 l Да съответстват на съществуващите фасадни стени, въз основа на категории, описани в ETAG 014.
 l  Ако съществуващите фасадни стени, не могат да бъдат причислени към категориите на употреба, трябва да се извършат 

тестове с избраните набивни пирони дюбели на място.
 l  Дължината на пирон дюбелите трябва да бъде избрана по такъв начин, че като се вземе предвид съществуващото 

покритие или мазилка и съществуващата равнинност, да се осигури достатъчна здравина на закрепване.
 l  Топлоизолационните плочи FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT и FIBRANgeo ETICS (FIBRANgeo BP-021), изискват 

пирон дюбел с диаметър на главата > 60 mm.

7.4.1 Избор на тип пирон дюбели

Лепилото трябва да има такива качества, че да се осигурява постоянна връзка между топлоизолационна плоча и лепилото 
или чрез залепване или чрез залепване и допълнително механично фиксиране.
Винаги се изисква механично закрепване:

 l  В напластени слоеве мазилка.
 l  При използване на топлоизолационни плочи от каменна минерална вата FIBRANgeo BP ETICS (FIBRANgeo BP-021).
 l  Когато формата на сградата създава вакуум или турбулентен поток въздух или географското местоположение на сградата 

е в местност, която е постоянно ветровита. Въпреки това, с използването на топлоизолационни плочи от екструдиран 
полистирен FIBRANxps ETICS GF и FIBRANxps ETICS BT и подходящо лепило, можем да постигнем изключително висока 
якост на опън перпендикулярно на повърхностите (≥400 кРа), която дава на проектанта възможността да ограничи или 
да избегне напълно механичното фиксиране.

7.4. Закрепване на топлоизолационни плочи с пирон дюбели
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 l  устойчивост на опън на набивния дюбел (при издърпване)
 l  основа на фасадната стена (бетон, зидани стени, бетон с леки добавъчни материали)
 l  вида и качество на топлоизолационния материал (устойчивост)
 l  височина на сградата
 l  състояние на сградата
 l  позиция на сградата
 l  форма на сградата

Указанията за изчисляване на броя на набивните дюбели, са дадени от Еврокод 1, EN 1991-1-1:2002: Въздействия върху 
строителните конструкции. Част 1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания в сгради. Броят 
на набивните дюбели като краен резултат в различните части на фасадата зависи от следните параметри:

Ширината на зоните с повишени изисквания за здраво фиксиране е най-малко 1 m от двете страни на всички ръбове на 
сградата. Ако височината на повърхността на фасадната стена на сградата е по-голяма от дължината, ширината на лентата с 
повишени изисквания е 10% от дължината. Ако височината на фасадата е по-малка от ширината, то ширината на лентата на 
граничната област е 10% от височината. Максималната широчина обаче не трябва да бъде повече от 2 m.
Показателната за сгради с височина до 25 m, скорост на вятъра до 85 km/h и пирон дюбели с полезен товар от 0,20 kN, 
изисква поставяне на 4-5 дюбела/m2 в основната повърхност и допълнителни 1-2 дюбела/m2 в областите от увеличени 
изисквания.

7.4.2 Брой пирон дюбели

При необходимост от механично фиксиране, в помощ при поставянето е диаграмата за фиксиране на дюбел пироните, 
която се избира преди началото на планираната работа. Двете илюстративни схеми за видовете разположение «Т» и «W» са 
представени по-долу (Фигура 42 и Фигурa 43).
При ETICS фасада, при която не е необходимо поставянето на дюбели в основната повърхност, задължително по външния 
ръб на сградата се монтират дюбел пирони, както и в зоните на повишена защита.

7.4.3 Механично поставяне на пирон дюбели

Фигура 43Фигура 42

Т-образно

W-образно

Т-образно

W-образно
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Фигура 45Фигура 44

7.4.4 Пробиване на отвори и поставяне на пирон дюбели
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 l  Само след достатъчно втвърдяване на лепилото може да започне пробиване и монтиране на дюбел пироните 
(обикновено 2-3 дни след залепване на плочите).

 l  Пробиването винаги се извършва в точки, където зад топлоизолационната плоча има лепило.
 l  Дълбочината на анкериране и диаметъра са указани на опаковката на дюбел пироните.
 l  Дълбочината на анкериране на бетонни повърхности трябва да е не по-малко от 2,5 cm, а при тухли не трябва да е 

по-малко от 4 cm.
 l  Използвайте свредло с диаметър, посочен върху опаковката на дюбел пироните.
 l  Използвайте устройство за пробиване с удар или ударна бормашина само за бетон и плътни тухли.
 l  Направете проба, за да установите, че не се е разпаднала вътрешната структура на кухите тухли, бетонните блокове и 

блоковете от газобетон.
 l  Изчисляване на дълбочината на пробиване:
 l  Дълбочина на пробиване = Дебелина на топлоизолацията + Дебелина на стара мазилка + Дебелина на лепило + 

Дълбочина на закотвяне 2,5 cm + 1,0 cm 
(Пример: Дълбочина на пробиване = Дебелина на топлоизолацията 10 cm + Дебелина на стара мазилка 2 cm + 
Дебелина на лепило 0,5 cm + Дълбочина на закотвяне 2,5 cm + 1,0 cm = 16 cm).

 l  Здравината на проникването в топлоизолационните плочите трябва да се тества (Фигури 44-45).
 l  Пробиване извършено с фрезоване със специална приставка (Фигури 46-48).
 l  Потъването може да бъде няколко милиметра за главата на дюбел пирона с включен допуск, в зависимост от 

топлоизолация материал (Фигури 49-51).
 l  Ако дебелината на топлоизолационната плоча е над 8 cm, фрезоването може да достигне дълбочина от около  

2,5 cm като се направи отвор, за да бъде покрит пирон дюбела с топлоизолираща капачка с дебелина 2 cm от същата 
топлоизолация (Фигура 52). В този случай дълбочината на пробиване се намалява пропорционално с 2,5 cm.

 l  В зависимост от вида на дюбел пирона (пластмасов или метален) той се поставя чрез набиване (Фигури 53-54) или под 
натиск.

 l  Дюбел пироните трябва да имат изпитване за носимоспособност на опън.
 l  Нестабилния дюбел пирон следва да бъде премахнат и в близко положение, да се постави нов дюбел пирон.
 l  Изисква се минимално разстояние от 10 cm между дюбел пироните и ръба на сградата.
 l  Забранява се пробиване на топлоизолационните плочи във високата зона на хидроизолационното запечатване.



Фигура 54Фигура 53

7.4.4 Пробиване на отвори и поставяне на пирон дюбели

Фигура 48Фигура 46

Фигура 47

Фигура 50Фигура 49

Фигура 52Фигура 51
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Като шпакловащ слой обикновено се използва същия материал, използван за залепване на топлоизолационни плочи. В 
зависимост от вида на топлоизолацията може да се използва или хидравличен разтвор (случай минерална вата и екструдиран 
полистирен) или готово лепило на органична основа (само за плочи от екструдиран полистирен, не е подходящо за плочи от 
минерална каменна вата).

В зависимост от изискванията на системата, както и от вида на топлоизолационните плочи може да е необходимо да 
се изпълнят няколко шпакловащи слоя. Ако е приложима система с топлоизолационни плочи FIBRANgeo BP ETICS  
(FIBRANgeo BP-021) от каменна минерална вата се изпълнява първоначален слой за изравняване. Необходимо е определено 
време за съхнене между изравнителния слой и прилагането на армирания основен слой, съгласно указанията на материала.

Около ъглите на отворите за прозорци и врати е необходимо преди прилагането на основния шпакловащ слой, да се 
позиционира допълнителна армировка с размери 20х30 cm, за да се избегне появата на пукнатини, които със сигурност 
биха се получили. Закрепват се точно в горната част на ъгъла с наклон 45°. Може да се използват подготвени специално 
изрязани подсилващи парчета от армираща мрежа (Фигури 55-57).

7.5.1 Шпакловащ слой

7.5.2 Изпълнение на шпакловащ слой

7.5.3 Армиране на ъгли на отвори по диагонал

Фигура 56Фигура 55 Фигура 57

Поради забавяне на сроковете на строителството, повърхността на топлоизолационните плочи FIBRANxps ETICS GF и 
FIBRANxps ETICS BT може да се промени след излагане за дълго време на ултравиолетова радиация (повърхността придобива 
жълт кристален прах). За да се възстанови повърхността и да се подготви за крайните покрития, тя трябва да се изшлайфа 
и почисти.

7.5. Покриване със шпакловащ слой и армиране с мрежа
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Частите на фасадата, които приемат високи механични натоварвания могат да бъдат подсигурени двойно. Преди да бъдат 
поставени защитните профили за ъглите по ръбовете се изпълнява първо основен шпакловащ слой с дебелина около  
2 mm, който покрива и предпазва фугите в тези зони.

В основния слой по ръбовете на външните ъгли се поставят профили за защита. За по-добра връзка с основната повърхност, 
към профилите се прикрепя мрежа, която е с ширина 10 cm (Фигури 58-61).
Ръбовете на топлоизолационния слой могат да се завършват без ъглови профили, само със стъкловлакнеста армираща 
мрежа, като краищата на стъкловлакнестата мрежа, в основния слой обхващат ръба от двете страни с ширина минимум  
20 сm. Повърхността на припокриване на тази мрежа с новата положена, следва винаги да е най-малко 10 сm.

7.5.4 Фасадни зони с високи механични натоварвания

7.5.5 Оформяне на ръбове, външни и вътрешни ъгли

Фигура 59Фигура 58

Фигура 61Фигура 60
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В една част на сградата конструкцията и зидарията се прекъсват за направата 
на фуги, дори ако сградите са много високи. Там, където има прекъсване се 
изграждат дилатационни фуги, които трябва да бъдат оформени и завършени 
със специален профил за дилатационни фуги.
Първоначално шпакловащата смес на основния слой се нанася върху 
двете страни на фугата с ширина от около 15 cm, след което по дължината 
на разширяващата фуга се поставя профил покриващ ръбовете. За да се 
гарантира единна ширина на фугата и да се избегне запълването й със 
строителна смес по време на прилагане на основния слой или финишното 
покритие, се изисква предпазване с прилепващи защитни ленти хартия в 
профила. Хартиените ленти се отстраняват след завършване на работата.

7.5.6 Строителни дилатационни фуги

Поставянето на ъглови профили се извършва по същия начин, по всички хоризонтални ръбове на фасадата, изложени на 
дъжд, като например парапети на балкони и первази на прозорци, ръбове около отвора на балкона, и т.н. (Фигури 62-65).
Оформянето на вътрешните ъгли може да се направи със специфичен профил или само с армировка от стъкловлакнеста 
мрежа, като при външните ъгли. След необходимото изсъхване основния слой се използва за позициониране на профила 
и апликиране на специфичните елементи, последвано от покриване на основния слой със шпакловаща смес и покриване 
на цялата повърхност.

Фигура 63

Фигура 64

Фигура 62

Фигура 64
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Може да се използва машина за поставяне на лепилото върху топлоизолационните плочи преди изравняване с маламашката.

Върху плочите от екструдиран полистирен FIBRANxps ETICS GF и FIBRANxps ETICS BT основния слой се полага по повърх-
ността на изолационния слой с назъбена маламашка с размер на зъбите, в съответствие с инструкциите за шпакловащ 
материал (Фигура 66).

В случай на използване на плочи от каменна вата FIBRANgeo BP ETICS (FIBRANgeo BP-021) се изисква по принцип 
предварително плочата да се грундира с гладка маламашка по залепващата повърхност. Операцията се извършва без да се 
оставя излишен материал извън материала по влакнестата структура на ватата. Отстраняват се паралелните влакна по цялата 
повърхност, които не са вградени в достатъчна степен в плочата. Следва полагането на основния слой покритие в един или 
два слоя, с назъбена шпакла (Фигури 67-69).

7.5.7 Полагане на основен шпакловащ слой и армиране

Фигура 66 Фигура 67 Фигура 68 Фигура 69

Фигура 71Фигура 70

При сертифицираните системи по ETAG 004 стъкловлакнестата армираща мрежа, с тегло най-малко 145 gr/m2, се полага в 
основния шпакловащ слой веднага след нанасянето му докато все още е пресен с гладка метална маламашка (Фигури 70-71). 
Нанасянето се извършва от горе до долу - и в двете вертикални или хоризонтални посоки, чрез припокриване на слоевете 
мрежа в ивици с широчина най-малко 10 cm. Стъкловлакнестата мрежа трябва да бъде покрита с поне 1 mm в основната 
повърхност и най-малко 0,5 mm от основния слой покритие на шпакловката в ивиците за припокриване между слоевете.  
В случай на прекъсване на работа, трябва да бъде подготвена необходимата мрежа за припокриване. По-конкретно, широка 
ивица от около 10 cm трябва да остане свободна без покритие със шпакловаща смес. Това е предпоставка за продължаване 
на работата.
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Тежки орнаменти (например тънки покрития или облицовки от естествен камък) могат да бъдат поставяни в ETICS системата 
с плочи от екструдиран полистирен FIBRANxps ETICS GF и FIBRANxps ETICS BT с общо тегло 45 kg/m2 (основен слой и 
покритие). При монтирането на тежките покрития трябва предварително да се поставят специални подложки на фасадата, за 
да се разпредели допълнителното механично натоварване. (виж Глава 6.3). Специфични профили за укрепване се използват 
във всеки един случай, когато системата ETICS се изпълнява с FIBRANgeo BP ETICS (FIBRANgeo BP-021). Закрепването им е с 
лепило, съгласно инструкциите на производителя.

Леки декорации могат да бъдат готови или изготвени от същия топлоизолационен продукт на място на обекта.
Готовите елементи се фиксират и се покриват с покритие преди финалните слоеве грунд и мазилка. Закрепването става 
върху основния слой шпакловка, в съответствие с инструкциите на производителя. Елементите се залепват на определените 
затова места върху суха, подсилена основа на шпакловащия слой, със същата строителна смес използвана и за залепване 
на топлоизолационните плочи. Когато повърхностите им не са подготвени предварително с покритие върху тях трябва да 
се изпълни основен слой шпакловка, в който е включена стъклофибърна мрежа. Покриването с армирaща мрежа на фугите 
между елементите и основния повърхностен слой е най-малко 10 cm.

7.6.2 Тежки облицовки и орнаменти

7.6.1 Фасадни декорации

Както при всички фасади, така и при фасадата със система ETICS има предпоставки, позволяващи създаването на архитектурни 
и декоративни украси с допълнително закрепени елементи. Възможно е използването на специални декоративни детайли от 
екструдиран полистирен FIBRANxps. Последователността, в която трябва да се извършват операции зависи конфигурацията 
на фасадата и използваните материали.

Това трябва да бъде съвместимо с горното покритие в съответствие с инструкциите 
на производителя на системата (Фигура 72). Ако основния слой е органична основа, 
грундът може да се пропусне. Грундът при много системи е оцветен, в цвят подобен 
на цвета на мазилката като крайно покритие, което ще последва.

Фигура 72

7.6. Закрепване на елементи

7.7. Полагане на грунд
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След необходимото време за изсъхване на основния шпакловащ слой и грунда, което е свързано със здравината на системата 
в условия на подходящи метеорологичните условия, следва окончателното покритие с мазилка (Фигури 73-75). В случай, че 
покритието има риск от замърсяване в различни нюанси, може в зависимост от вида на системата по фасадата да се използват 
различни видове бои за корекция.

Фигура 74Фигура 73 Фигура 75

Минималната дебелина на финалното покритие мазилка трябва да бъде 1,5 mm и 2 mm в случаите, когато целта е създаването 
на релефна декоративна повърхност. За създаването на тънък повърхностен слой, при който се изисква максимален размер 
на частиците от окончателното покритие, по-малък от 1,5 mm, за да се постигне необходимия минимален слой, на практика 
се осъществяват повече от един слой.

7.8. Най-горен пласт
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Стойността на яркостта на цвета на покритието е в диапазони 
между 100% бял нюанс и 0% черен оттенък. Трябва да е 
прецизен избора на яркостта на цвета, за да се избегне 
прекомерното покачване на температурата по фасадната 
повърхност от падащата слънчева радиация, като например 
случай с тъмни нюанси. В зависимост от географския регион, 
в Европа съществува минимално приемливо ограничение  
20-30%. За българските климатични условия и ослънчаване 
за безопасно се счита минимално 35%.

Полагането на последния слой може да се направи, както ръчно така и механично, според инструкциите на продукта. 
Технологията с изпръскване или заглаждане зависи от вида на избраното горно покритие. Растера на повърхностите може 
да се направи по много начини. В зависимост от вида на покритието и желаната крайна повърхност, конфигурацията може 
да се направи с подходящ инструмент, спазвайки указанията за прилагане на съответния продукт. Полагането се извършва 
в посока винаги от горе до долу.

С минерална мазилка или облицовка се завършва площта на цокъла и периметър на сградата. Трябва да се избере и приложи 
подходящо водоустойчиво покритие. В периферните зони, които са в контакт със земята, съответното горно покритие трябва 
да бъде защитено дълготрайно от проникване на влага с подходящ запечатващ слой.

Готовите покрития предимно са произведени с естествени багрила и инертни 
материали. Затова не са изключени, напълно логично, минимални колебания в 
цвета и структурата. Поради тази причина всяка едностранна повърхност трябва 
да се изпълни по възможност с материали от същата партида. По-специално при 
прилагането на неорганични покрития трябва да бъдат подготвени повече от една 
торба, в по-голям съд. През време на работата процесът е непрекъснат, както и 
смесването на новия материал. Времето за втвърдяване на неорганичните смеси е 
физико-химичен процес, който се влияе от преобладаващите условия. Тяхната промяна 
(например температурата, относителната влажност и т.н.) по време на строителния 
процес на изпълнение на покритието може да са причина за цветови несъответствия. 
Едновременната работа на няколко служители на едно ниво на скелето (Фигура 76) 
и бързото прилагане, с техника за полагане на крайното покритие върху вертикална 
плоскост, предотвратява създаването на неравности на повърхността.

7.8.2 Яркост на цвета

7.8.3 Полагане на финален слой мазилка

7.8.4 Покритие в основата и периметъра на сградата

7.8.1 Общи указания за готовите покрития

Фигура 76
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В България в сила е НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
бeзопасност при пожар Обн. - ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. - ДВ, бр. 17 от 02.03.2010г.; изм. с РЕШЕНИЕ 
№ 13641 на ВАС от 15.11.2010 г. по а.д. № 9105/2010 г. - ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.; изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 27.08.2013 г., изм. 
и доп. – ДВ, бр.69 от 19.08.2014г., изм. и доп. – ДВ, бр.89 от 28.10.2014г., изм. – ДВ, бр.8 от 30.01.2015г.

За външни фасадни стени на сгради, при които има риск от предаване на пожар по-долу, се прилагат изискванията на 
таблицата:

  (1) За «високорискови» сгради разстоянието се удвоява.
  (2)  Задължителна пожароустойчивост на стената за противопожарна защита.
  (3)  Съгласно тест на повърхността за разпространение на пламъка.
  (4)   Максимално допустим процент на отвори в зоната на общата повърхност на външната стена. Ако дограмата е 

сертифицирана за огнеустойчивост за най-малко 15 минути, само 50% от площта и се има предвид.

Категорзацията на материалите, при изпитване за разпространението на пламъка по повърхността, се извършва с програма 
от Британски стандарти BS 476 Част 6 „Разпространяване на огън” и Част 7 „Повърхностно разпространяване на пламък”.
Конкретно в съответствие с правилата, каменната вата FIBRANgeo BP ETICS (FIBRANgeo BP-021) се класифицира в категорията 
негорими материали, докато за материалите от полистирен изрично е посочено, че използването им изисква подобна 
категоризация и като доказателство сертификат за класифициране в акредитирана лаборатория.
Въпреки, че на европейско и национално ниво вече е утвърдената класификация на материали и системи ETICS, съгласно 
EN 13501-1 „Пожарна класификация на строителните продукти и строителни елементи”, все още няма официално обявяване 
на категориите, генерирани за ползване от категорията на сградата и следователно все още е задължително документиране 
на основата на BS 476 Части 6 и 7.
Според EN 13501-1 плочите от каменна вата FIBRANgeo BP ETICS (FIBRANgeo BP-021) се класифицира като негорим материал, 
клас А1, а плочите от екструдиран полистирен FIBRANxps ETICS GF и FIBRANxps ETICS BT се класифицират като самозагасващи 
материали при гасенето, клас E.

8.1. Спецификации за противопожарна защита

8. Противопожарна защита

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ВЪНШНОТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОЖАР (1)

Конструктивни елементи
Разстояние на външни стени от границата на имота или друга сграда

< 3 m 3 - 5 m 5 - 10 m > 10 m

а)  Пожароустойчивост на 
външна стена

пълна (2) пълна наполовина няма изискване

б) Външно покритие негорими 
материали категория (3) 1,2 категория 3 категория 3 

в) Процент площ на отворите (4): ≤15%  ≤25%  ≤50%  ≤80%
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Изработва се точно над отвора по дадените размери (Фигура 77).

Поставя се ивица по цялата повърхност с конкретни размери и разстояние над отвора (Фигура 78).

8.2.1 Бариера в контакт с отвора

8.2.2 Бариера на разстояние от отвора

Изграждането на противопожарни ивици от каменна вата около отворите по фасадата при многоетажни сгради е често 
срещана практика, когато топлоизолационните системи са предвидени с изолация като екструдиран полистирен на плочи 
FIBRANxps ETICS GF и FIBRANxps ETICS BT.

8.2. Бариера за противопожарна защита

X ≥ 20 cm

y ≥ 30 cm

X ≥ 20 cm

15 cm > Ζ < 40 cm

Фигура 77

Фигура 78

X

yy

X

Z

X

yy

X

Z



Типично напречно сечение външна стена
Дебелина на топлоизолационната плоча

FIBRANgeo BP ETICS (mm)
FIBRANgeo BP-021 (mm)

Претеглен индекс на намаляване на звука 
Rw (dB) *

1. Вътрешна мазилка 20 mm
2.Тухлен зид 160 mm
3. Външна мазилка 20 mm

0 47

1. Вътрешна мазилка 20 mm
2.  Тухлен зид (решетъчна тухла)  

160 mm 
3.  Каменна вата FIBRANgeo BP ETICS 

FIBRANgeo BP-021
4. Външна тънка мазилка 5 mm

50 56

60 56

80 57

100 58

120 59

140 59

160 60
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9. Звукоизолация и шумоизолация

* Изчисляване извършено на базата на ехо софтуер. За прилагането на този софтуер са направени опростявания и предположения, 
които са били приложени и следователно получените резултати са само показателни.

Въздушен шум от външни източници, като интензивен трафик, в близост до железопътна линия, летище, промишлени 
инсталации и т.н. се разпространява чрез въздуха и влиза в сградата главно от външните стени. Плочите за изолация от 
полистирен показват незначителна абсорбция на звук. Когато при системите ETICS наред с топлоизолация се изискват 
постигане на повишена звукоизолация е подходящо да се използват шумопоглъщащи материали плочи от каменна вата 
FIBRANgeo BP ETICS (FIBRANgeo BP-021). Основния акустичен режим на каменната минерална вата е абсорбцията на звука 
чрез превръщане на звуковата енергия в топлина в порите. Каменна вата има отлично звукопоглъщане за много високите 
честоти (при къси дължини на вълните).
Следващата таблица показва изменението на индекса на претегленото намаляване на звука в зависимост от дебелината на 
минералната каменна вата за типично напречно сечение на външна фасадна стена:

- 58 dB80 dB 22 dB





10. Строителни детайли



ВЪНШНА СТЕНА
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10

50

10.1. Фасадна топлоизолация с XPS

1
2

3
4
5
6
7
8

ЛЕГЕНДА:

1. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
2. ВЪНШНА СТЕНА
3. ЛЕПИЛО ЗА XPS
4. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT

5. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
6. FIBRANxps CAP
7. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS
8. ВЪНШНА МАЗИЛКА

ВЪН ВЪТРЕ
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ЛЕГЕНДА:

1. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
2. ВЪНШНА СТЕНА
3. ЛЕПИЛО ЗА MW
4. FIBRANgeo BP ETICS

5. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
6. FIBRANgeo CAP
7. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА MW
8. ВЪНШНА МАЗИЛКА

10.2. Фасадна топлоизолация с MW

ВЪНШНА СТЕНА
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANgeo BP ETICS
ДЕТАЙЛ M 1:10

1
2

3
4
5
6
7
8

ВЪН ВЪТРЕ
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10.3. Фасадна топлоизолация с XPS и оформяне на цокъл

ВЪНШНА СТЕНА
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10

ЛЕГЕНДА:

1. СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
2. FIBRANxps 300-L
3. FIBRANxpe ПОЛИЕТИЛЕНОВO ФОЛИО
4. ЗАМАЗКА
5. ПАРКЕТ
6. ПЕРВАЗИ
7. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА

8. ВЪНШНА СТЕНА
9. ЛЕПИЛО ЗА XPS
10. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
11. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
12. FIBRANxps CAP
13. ЦОКЪЛЕН ПРОФИЛ
14. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS 

15. ВЪНШНА МАЗИЛКА
16. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
17.  ДРЕНАЖНА МЕМБРАНА  

И ГЕОТЕКСТИЛ
18. ВЪНШНА НАСТИЛКА
19. БЕТОН
20. ЗЕМЕН НАСИП

217
181920

10
9

11

12

13

14
15
16

7
8

2 13453 6 

ВЪН ВЪТРЕ
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ЛЕГЕНДА:

1. СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
2. FIBRANgeo BP 50, FIBRANgeo Β-051
3. FIBRANxpe ПОЛИЕТИЛЕНОВO ФОЛИО
4. ЗАМАЗКА
5. ПАРКЕТ
6. ПЕРВАЗИ
7. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
8. ВЪНШНА СТЕНА

9. ЛЕПИЛО ЗА MW
10. FIBRANgeo BP ETICS
11. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
12. FIBRANgeo CAP
13. ЦОКЪЛЕН ПРОФИЛ
14. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
15. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS
16. ВЪНШНА МАЗИЛКА

17. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
18. FIBRANxps 300-L
19.  ДРЕНАЖНА МЕМБРАНА  

И ГЕОТЕКСТИЛ
20. ВЪНШНА НАСТИЛКА
21. БЕТОН
22. ЗЕМЕН НАСИП

10.4. Фасадна топлоизолация с MW и оформяне на цокъл

ВЪНШНА СТЕНА
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANgeo BP ETICS
ДЕТАЙЛ M 1:10

2122

17

181920

10
9

11

12

13
14
15

16

7

8

2 13453 6 

ВЪН ВЪТРЕ
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10.5. Фасадна топлоизолация с XPS и оформяне на вдлъбнат цокъл

ВЪНШНА СТЕНА
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА 
СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10

2

17

18192021

10
9

11
12

13

14

15
16

7

8

2 13453 6 

ЛЕГЕНДА:

1. СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
2. FIBRANxps 300-L
3. FIBRANxpе ПОЛИЕТИЛЕНОВO ФОЛИО
4. ЗАМАЗКА
5. ПАРКЕТ
6. ПЕРВАЗИ
7. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА

8. ВЪНШНА СТЕНА
9. ЛЕПИЛО ЗА XPS
10. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
11. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
12. FIBRANxps CAP
13. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS
14. ВЪНШНА МАЗИЛКА

15. ЦОКЪЛЕН ПРОФИЛ
16. КАМЕННА ОБЛИЦОВКА
17. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
18. ДРЕНАЖНА МЕМБРАНА И ГЕОТЕКСТИЛ
19. ВЪНШНА НАСТИЛКА
20. БЕТОН
21. ЗЕМЕН НАСИП

ВЪН ВЪТРЕ
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10.6. Фасадна топлоизолация с MW и оформяне на вдлъбнат цокъл

ВЪНШНА СТЕНА
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА 
СИСТЕМА
FIBRANgeo BP ETICS
ДЕТАЙЛ M 1:10

22

17

18192021

10
9

11
12
13
14

15

16

7
8

2 13453 6 

ЛЕГЕНДА:

1. СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
2. FIBRANgeo BP 50, FIBRANgeo Β-051
3. FIBRANxpe ПОЛИЕТИЛЕНОВO ФОЛИО
4. ЗАМАЗКА
5. ПАРКЕТ
6. ПЕРВАЗИ
7. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
8. ВЪНШНА СТЕНА

9. ЛЕПИЛО ЗА MW
10. FIBRANgeo BP ETICS
11. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
12. FIBRANgeo CAP
13. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА MW
14. ВЪНШНА МАЗИЛКА
15. ЦОКЪЛЕН ПРОФИЛ
16. КАМЕННА ОБЛИЦОВКА

17. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
18. FIBRANxps 300-L
19. ДРЕНАЖНА МЕМБРАНА И ГЕОТЕКСТИЛ
20. ВЪНШНА НАСТИЛКА
21. БЕТОН
22. ЗЕМЕН НАСИП

ВЪН ВЪТРЕ
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10.7. Фасадна топлоизолация с XPS и оформяне на изпъкнал цокъл

ВЪНШНА СТЕНА
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА 
СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10

8

7
6

16

10

10

12

15 14

14
9

13

123453

11

ЛЕГЕНДА:

1. СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
2. FIBRANxps 300-L
3. FIBRANxpe ПОЛИЕТИЛЕНОВO ФОЛИО
4. ЗАМАЗКА
5. ПАРКЕТ
6. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
7. ВЪНШНА СТЕНА

8. ЛЕПИЛО ЗА XPS
9. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
10. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
11.  ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS,  

ВЪНШНА МАЗИЛКА
12. ВЪНШНА МАЗИЛКА ЦОКЪЛ
13. FIBRANxps 300-L

14. ДРЕНАЖНА МЕМБРАНА И ГЕОТЕКСТИЛ
15. ЗЕМЕН НАСИП
16. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ

ВЪН ВЪТРЕ
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10.8. Фасадна топлоизолация с MW и оформяне на изпъкнал цокъл

ВЪНШНА СТЕНА
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА 
СИСТЕМА
FIBRANgeo BP ETICS
ДЕТАЙЛ M 1:10

ЛЕГЕНДА:

1. СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
2. FIBRANxps 300-L
3. FIBRANxpe ПОЛИЕТИЛЕНОВO ФОЛИО
4. ЗАМАЗКА
5. ПАРКЕТ
6. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
7. ВЪНШНА СТЕНА

8. ЛЕПИЛО ЗА MW
9. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
10. FIBRANgeo BP ETICS
11.  ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА MW, 

ВЪНШНА МАЗИЛКА
12. ВЪНШНА МАЗИЛКА ЦОКЪЛ
13. ВЪНШНА НАСТИЛКА

14. БЕТОН
15. ЗЕМЕН НАСИП
16.  ДРЕНАЖНА МЕМБРАНА  

И ГЕОТЕКСТИЛ

ВЪН ВЪТРЕ
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10.9. Фасадна топлоизолация с XPS и оформяне на основи и подземни части

ВЪНШНА СТЕНА
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА 
СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10

2

1718

19
20

21

10
9

11
12

13
14
15

16

7

8

2 13453 6 

1

ЛЕГЕНДА:

1.  ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА  
СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА

2. FIBRANxps 300-L
3. FIBRANxpе ПОЛИЕТИЛЕНОВO ФОЛИО
4. ЗАМАЗКА
5. ПАРКЕТ
6. ПЕРВАЗИ
7. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА

8. ВЪНШНА СТЕНА
9. ЛЕПИЛО ЗА XPS
10. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
11. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
12. FIBRANxps CAP
13. ЦОКЪЛЕН ПРОФИЛ
14. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS
15. ВЪНШНА МАЗИЛКА

16. ХОЛКЕР ОТ FIBRANxps
17. ВЪНШНА НАСТИЛКА
18. БЕТОН
19. ЗЕМЕН НАСИП
20.  ДРЕНАЖНА МЕМБРАНА  

И ГЕОТЕКСТИЛ
21. ОСНОВИ

ВЪН ВЪТРЕ
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10.10. Фасадна топлоизолация с MW и оформяне на основи и подземни части

ВЪНШНА СТЕНА
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANgeo BP ETICS
ДЕТАЙЛ M 1:10

2

171819

20
21

22

10
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11
12

13
14
15

16

7

8

2 13453 6 

1

ЛЕГЕНДА:

1.  ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА  
СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА

2. FIBRANxps 300-L
3. FIBRANxpe ПОЛИЕТИЛЕНОВO ФОЛИО
4. ЗАМАЗКА
5. ПАРКЕТ
6.  ПЕРВАЗИ
7. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА

8. ВЪНШНА СТЕНА
9. ЛЕПИЛО ЗА MW
10. FIBRANgeo BP ETICS
11. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
12. FIBRANgeo CAP
13. ЦОКЪЛЕН ПРОФИЛ
14. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА MW
15. ВЪНШНА МАЗИЛКА

16. FIBRANxps 300-L
17. ХОЛКЕР ОТ FIBRANxps
18. ВЪНШНА НАСТИЛКА
19. БЕТОН 
20. ЗЕМЕН НАСИП
21.  ДРЕНАЖНА МЕМБРАНА  

И ГЕОТЕКСТИЛ
22. ОСНОВИ

ВЪН ВЪТРЕ
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10.11. Топлоизолация с XPS в сграда без подземен етаж

ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ
ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ И ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10

412 11

ЛЕГЕНДА:

1. ВЪТРЕШНА НАСТИЛКА
2. ЗАМАЗКА
3. FIBRANxpe ПОЛИЕТИЛЕНОВO ФОЛИО
4. СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
5. ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО
6. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
7. ВЪНШНА СТЕНА

8. FIBRANxps 400-L
9. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
10. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
11. ВЪНШНА МАЗИЛКА
12. НАСИП ЧАКЪЛ
13. ГЕОТЕКСТИЛ
14. ПОДЛОЖЕН БЕТОН

15. ДРЕНИРАЩА ОСНОВА
16. ЗЕМНА ОСНОВА
17. ДРЕНАЖНА ТРЪБА

ВЪН ВЪТРЕ
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10.12. Светлинни шахти в подземен етаж

ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ
ФУНДАМЕНТНА СТЕНА
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ФУНДАМЕНТНА СТЕНА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT 
ДЕТАЙЛ M 1:10

9 78

2

2 22

20 21

13

111213

14

15

19

18 17 16

4

10 6 

ЛЕГЕНДА:

1. СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
2. FIBRANxps 300-L
3. FIBRANxpe ПОЛИЕТИЛЕНОВO ФОЛИО
4. ЗАМАЗКА
5. FIBRANxpe ПОЛИЕТИЛЕНОВO ФОЛИО
6. ПАРКЕТ
7. УПЛЪТНЕНИЕ
8. ПЕРВАЗ 

9. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
10. ВЪНШНА СТЕНА
11. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
12. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
13. ВЪНШНА МАЗИЛКА
14. FIBRANxps CAP
15. ВЪНШНА МАЗИЛКА ЦОКЪЛ
16. ВЪНШНА НАСТИЛКА

17. ПЯСЪК
18. ЗЕМНА ОСНОВА
19. ПОДПОРНА СТЕНА
20. СИФОН
21. ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА
22. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
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10.13. Топлоизолация с XPS в зона на прозорец

ПРОЗОРЕЦ - ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10

10

9

11

12

13

7

8 2
1

3

4
5

6 

ЛЕГЕНДА:

1. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
2. ЩУРЦ
3. ВЪНШНА СТЕНА
4. ЛЕПИЛО ЗА XPS
5. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
6. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS И ВЪНШНА МАЗИЛКА
7. FIBRANxps CAP

8. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
9. ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ
10. ПРОЗОРЕЧЕН ПРОФИЛ
11. УПЛЪТНЯВАЩА ЛЕНТА
12. ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА
13. ВЪНШНА МАЗИЛКА ЦОКЪЛ

ВЪН ВЪТРЕ
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10.14. Топлоизолация с XPS в зона на прозорец

ПРОЗОРЕЦ - ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10

109 117 8

2 1345

6 

ЛЕГЕНДА:

1. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
2. ВЪНШНА СТЕНА
3. ЛЕПИЛО ЗА XPS
4. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
5. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
6. ПРОЗОРЕЧЕН ПРОФИЛ

7. УПЛЪТНЯВАЩА ЛЕНТА
8. ЪГЛОВ ПРОФИЛ
9. FIBRANxps CAP
10. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS
11. ВЪНШНА МАЗИЛКА

ВЪН

ВЪТРЕ
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10.15. Топлоизолация с XPS в зона на прозорец

ПРОЗОРЕЦ - ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10

10

9

11

12

13

13

14

7

8

8

2

1

3

4
5

6 

ЛЕГЕНДА:

1. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
2. ЩУРЦ
3. ВЪНШНА СТЕНА
4. ЛЕПИЛО ЗА XPS
5. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
6. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS И ВЪНШНА МАЗИЛКА
7. FIBRANxps CAP

8. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
9. ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ
10. ПРОЗОРЕЧЕН ПРОФИЛ
11. УПЛЪТНЯВАЩА ЛЕНТА
12. ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА
13. ВЪНШНА МАЗИЛКА ЦОКЪЛ
14. ВЪТРЕШНА УПЛЪТНЯВАЩА ЛЕНТА

ВЪН ВЪТРЕ
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10.16. Топлоизолация с XPS в зона на прозорец

ПРОЗОРЕЦ - ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10

1097 8

2 1344 5

6 

ЛЕГЕНДА:

1. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
2. ВЪНШНА СТЕНА
3. ЛЕПИЛО ЗА XPS
4. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
5. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
6. ПРОЗОРЕЧЕН ПРОФИЛ
7. УПЛЪТНЯВАЩА ЛЕНТА

8. FIBRANxps CAP
10. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS
11. ВЪНШНА МАЗИЛКА

ВЪН

ВЪТРЕ



66

10.17. Топлоизолация с XPS в зона на прозорец

ПРОЗОРЕЦ - ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10

10

9
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13

13

7

8

8

2

1

3

4
5

6 

ЛЕГЕНДА:

1. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
2. ЩУРЦ
3. ВЪНШНА СТЕНА
4. ЛЕПИЛО ЗА XPS
5. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
6. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS И ВЪНШНА МАЗИЛКА
7. FIBRANxps CAP

8. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
9. ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ
10. ЕЛАСТИЧЕН УПЛЪТНИТЕЛ
11. ВЪНШНА МАЗИЛКА ЦОКЪЛ
12. ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА
13. ВЪТРЕШНА УПЛЪТНЯВАЩА ЛЕНТА

ВЪН ВЪТРЕ
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10.18. Топлоизолация с XPS в зона на прозорец

ПРОЗОРЕЦ - ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10

1097 8

2 1344 5

6 

ЛЕГЕНДА:

1. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
2. ВЪНШНА СТЕНА
3. ЛЕПИЛО ЗА XPS
4. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
5. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
6. ВЪТРЕШНА УПЛЪТНЯВАЩА ЛЕНТА
7. ЪГЛОВ ПРОФИЛ

8. FIBRANxps CAP
9. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS
10. ВЪНШНА МАЗИЛКА

ВЪН

ВЪТРЕ
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10.19. Топлоизолация с XPS в зона на прозорец

ПРОЗОРЕЦ - ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10

10
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13

13

7
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8

2

1
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4
5

6 

ЛЕГЕНДА:

1. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
2. ЩУРЦ
3. ВЪНШНА СТЕНА
4. ЛЕПИЛО ЗА XPS
5. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
6. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS И ВЪНШНА МАЗИЛКА
7. FIBRANxps CAP

8. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
9. ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ
10. ЕЛАСТИЧЕН УПЛЪТНИТЕЛ
11. ВЪНШНА МАЗИЛКА ЦОКЪЛ
12. ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА
13. ВЪТРЕШНА УПЛЪТНЯВАЩА ЛЕНТА

ВЪН ВЪТРЕ
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10.20. Топлоизолация с XPS в зона на прозорец

ПРОЗОРЕЦ - ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10

97 8

2 1344 5

6 

ЛЕГЕНДА:

1. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
2. ВЪНШНА СТЕНА
3. ЛЕПИЛО ЗА XPS
4. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
5. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
6. ВЪТРЕШНА УПЛЪТНЯВАЩА ЛЕНТА
7. FIBRANxps CAP

9. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS
10. ВЪНШНА МАЗИЛКА

ВЪН

ВЪТРЕ
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10.21. Топлоизолация с XPS в зона на прозорец със щора

ПРОЗОРЕЦ - ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10

9

7
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2

1
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10

4

5

6 

ЛЕГЕНДА:

1. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
2. ВЪНШНА СТЕНА
3. ЛЕПИЛО ЗА XPS
4. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
5. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS И ВЪНШНА МАЗИЛКА
6. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
7. FIBRANxps CAP

8. ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА
9. ВЪНШНА МАЗИЛКА ЦОКЪЛ
10. ВЪТРЕШНА УПЛЪТНЯВАЩА ЛЕНТА

ВЪН ВЪТРЕ
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10.22. Топлоизолация с MW в зона на прозорец

ПРОЗОРЕЦ - ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANgeo BP ETICS
ДЕТАЙЛ M 1:10
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4
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6 

8. FIBRANgeo BP ETICS      
9. ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ
10. ЕЛАСТИЧЕН УПЛЪТНИТЕЛ
11. ВЪНШНА МАЗИЛКА ЦОКЪЛ
12. ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА
13. ВЪТРЕШНА УПЛЪТНЯВАЩА ЛЕНТА

ЛЕГЕНДА:

1. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
2. ЩУРЦ
3. ВЪНШНА СТЕНА
4. ЛЕПИЛО ЗА MW
5. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
6. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА MW И ВЪНШНА МАЗИЛКА
7. FIBRANgeo CAP

ВЪН ВЪТРЕ
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10.23. Топлоизолация с MW в зона на прозорец

ПРОЗОРЕЦ - ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANgeo BP ETICS
ДЕТАЙЛ M 1:10

97 8

2 1344 5

6 

ЛЕГЕНДА:

1. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
2. ВЪНШНА СТЕНА
3. ЛЕПИЛО ЗА MW
4. FIBRANgeo BP ETICS
5. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
6. ВЪТРЕШНА УПЛЪТНЯВАЩА ЛЕНТА

7. FIBRANgeo CAP
8. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА MW
9. ВЪНШНА МАЗИЛКА

ВЪН

ВЪТРЕ
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10.24. Фасадна топлоизолация с XPS при тераси и балкони

ВЪНШНА СТЕНА
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10
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2

1
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44
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6 3 

ЛЕГЕНДА:

1. СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
2. FIBRANxps 300-L
3. FIBRANxpе ПОЛИЕТИЛЕНОВO ФОЛИО
4. ЗАМАЗКА
5. ПАРКЕТ
6. ПЕРВАЗ
7. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА

8. ВЪНШНА СТЕНА
9. ЛЕПИЛО ЗА XPS
10. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
11. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
12. FIBRANxps CAP
13. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS
14. ВЪНШНА МАЗИЛКА

15. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
16. ХОЛКЕР
17. ЕЛАСТИЧЕН УПЛЪТНИТЕЛ
18. ВЪНШНА НАСТИЛКА

ВЪН ВЪТРЕ
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10.25. Фасадна топлоизолация с MW при тераси и балкони

ВЪНШНА СТЕНА
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANgeo BP ETICS
ДЕТАЙЛ M 1:10

9
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16
17
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3
20

19

7
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2

1
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44
5

6 3 

ЛЕГЕНДА:

1. СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
2. FIBRANgeo BP 50, FIBRANgeo Β-051
3. FIBRANxpе ПОЛИЕТИЛЕНОВO ФОЛИО
4. ЗАМАЗКА
5. ПАРКЕТ
6. ПЕРВАЗ
7. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА

8. ВЪНШНА СТЕНА
9. ЛЕПИЛО ЗА MW
10. FIBRANgeo BP ETICS
11. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
12. FIBRANgeo CAP
13. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS
14. ВЪНШНА МАЗИЛКА

15. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
16. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
17. ХОЛКЕР
18. ЕЛАСТИЧЕН УПЛЪТНИТЕЛ
19. ВЪНШНА НАСТИЛКА
20. FIBRANxps 300-L

ВЪН ВЪТРЕ
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10.26. Фасадна топлоизолация с MW при еркери

ВЪНШНА СТЕНА
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANgeo BP ETICS
ДЕТАЙЛ M 1:10

9 10 11 12 13

7

8

2 134

5

6 

ЛЕГЕНДА:

1. СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
2. ЗАМАЗКА
3. ПАРКЕТ
4. ПЕРВАЗ
5. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
6. ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ
7. ЪГЛОВ ПРОФИЛ

8. ЛЕПИЛО ЗА MW
9. FIBRANgeo BP ETICS
10. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
11. FIBRANgeo CAP
12. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS
13. ВЪНШНА МАЗИЛКА

ВЪН ВЪТРЕ
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10.27. Фасадна топлоизолация с MW на етажна плоча

ВЪНШНА СТЕНА
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANgeo BP ETICS
ДЕТАЙЛ M 1:10

812 21

ЛЕГЕНДА:

1. СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
2. FIBRANxps 300-L
3. ЗАМАЗКА
4. ПАРКЕТ
5. FIBRANxpе ПОЛИЕТИЛЕНОВO ФОЛИО
6. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА

7. ЛЕПИЛО ЗА MW
8. FIBRANgeo BP ETICS
9. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА MW И ВЪНШНА МАЗИЛКА

ВЪН

ВЪТРЕ



77

10.28. Фасадна топлоизолация с XPS при борд на обърнат плосък покрив с чакъл

БОРД НА ОБЪРНАТ ПЛОСЪК ПОКРИВ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10

9

101112131415
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6 

ЛЕГЕНДА:

1. ВЪНШНА МАЗИЛКА
2. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS
3. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
4. FIBRANxps CAP
5. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
6. ЛЕПИЛО ЗА XPS
7. КАМЕННА ШАПКА ЗА БОРД
8. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ С УПЛЪТНИТЕЛ

9. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
10. ХОЛКЕР
11. ПОКРИТИЕ ЧАКЪЛ
12. ДРЕНАЖНА МЕМБРАНА И ГЕОТЕКСТИЛ
13. FIBRANxps 300-L
14. БЕТОН ЗА НАКЛОН
15. СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
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10.29.  Фасадна топлоизолация с XPS при борд на обърнат плосък покрив  
с покривни плочи

БОРД НА ОБЪРНАТ ПЛОСЪК ПОКРИВ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10
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ЛЕГЕНДА:

1. ВЪНШНА МАЗИЛКА
2. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS
3. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
4. FIBRANxps CAP
5. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
6. ЛЕПИЛО ЗА XPS
7. КАМЕННА ШАПКА ЗА БОРД
8. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ С УПЛЪТНИТЕЛ

9. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
10. ХОЛКЕР
11. ПОКРИВНИ ПЛОЧИ С ДИСТАНЦИОНЕРИ
12. ДРЕНАЖНА МЕМБРАНА И ГЕОТЕКСТИЛ
13. FIBRANxps 300-L
14. БЕТОН ЗА НАКЛОН
15. СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
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10.29.  Фасадна топлоизолация с XPS при борд на обърнат плосък покрив  
с покривни плочи

10.30.  Фасадна топлоизолация с XPS при борд на обърнат плосък покрив 
с FIBRANxps STAR

БОРД НА ОБЪРНАТ ПЛОСЪК ПОКРИВ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10
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ЛЕГЕНДА:

1. СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
2. БЕТОН ЗА НАКЛОН
3. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
4. FIBRANxps STAR
5. ХОЛКЕР
6. ПЕРВАЗ
7. КАМЕННА ШАПКА ЗА БОРД
8. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT

9. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ С УПЛЪТНИТЕЛ
10. ПАРАПЕТ
11. ЕЛАСТИЧЕН УПЛЪТНИТЕЛ
12. ЛЕПИЛО ЗА XPS
13. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
14. FIBRANxps CAP
15. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS
16. ВЪНШНА МАЗИЛКА
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10.31.  Фасадна топлоизолация с XPS и отводняване на обърнат плосък покрив  
с FIBRANxps STAR

ОТВОДНЯВАНЕ НА ОБЪРНАТ ПЛОСЪК ПОКРИВ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10
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ЛЕГЕНДА:

1. СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
2. БЕТОН ЗА НАКЛОН
3. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
4. FIBRANxps STAR
5. ХОЛКЕР
6. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
7. ЛЕПИЛО ЗА XPS

8. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
9. FIBRANxps CAP
10. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS
11. ВЪНШНА МАЗИЛКА
12. ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ
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10.32. Фасадна топлоизолация с XPS и отводняване на обърнат плосък покрив

ОТВОДНЯВАНЕ НА ОБЪРНАТ ПЛОСЪК ПОКРИВ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10

10 24 92

ЛЕГЕНДА:

1. СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
2. БЕТОН ЗА НАКЛОН
3. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
4. FIBRANxps 300-L
5. ДРЕНАЖНА МЕМБРАНА И ГЕОТЕКСТИЛ

6. ЗАМАЗКА
7. КЕРАМИЧНИ ПЛОЧИ
8. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
9. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS И ВЪНШНА МАЗИЛКА
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10.33.  Фасадна топлоизолация с XPS и отводняване на обърнат плосък покрив  
с декинг система

ОТВОДНЯВАНЕ НА ОБЪРНАТ ПЛОСЪК ПОКРИВ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10
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ЛЕГЕНДА:

1. СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
2. БЕТОН ЗА НАКЛОН
3. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
4. FIBRANxps 300-L
5. ДРЕНАЖНА МЕМБРАНА И ГЕОТЕКСТИЛ
6. ЧАКЪЛ
7. ДЪРВЕНИ ПОДПОРИ
8. ДЕКИНГ

9. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
10. ЛЕПИЛО ЗА XPS
11. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
12. FIBRANxps CAP
13. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS
14. ВЪНШНА МАЗИЛКА
15. ЕЛАСТИЧЕН УПЛЪТНИТЕЛ
16. ЪГЛОВ ПРОФИЛ
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10.34.  Фасадна топлоизолация с XPS и отводняване на обърнат плосък покрив  
с екстензивно озеленяване

ОТВОДНЯВАНЕ НА ОБЪРНАТ ПЛОСЪК ПОКРИВ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10

10 41 92

ЛЕГЕНДА:

1. СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
2. БЕТОН ЗА НАКЛОН
3. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
4. FIBRANxps 300-L
5. ПРОТИВОКОРЕНОВА МЕМБРАНА
6. ДРЕНАЖНА МЕМБРАНА С ГЕОТЕКСТИЛ
7. СУБСТРАТ ЗА ЕКСТЕНЗИВНА РАСТИТЕЛНОСТ 10 cm
8. ЕКСТЕНЗИВНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

9. FIBRANxps 300-L
10. FIBRANxps 300-L
11. ЧАКЪЛ
12. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
13. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS И ВЪНШНА МАЗИЛКА
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10.35.  Фасадна топлоизолация с XPS при борд и отводняване на обърнат плосък  
покрив с екстензивно озеленяване

ОТВОДНЯВАНЕ НА ОБЪРНАТ ПЛОСЪК ПОКРИВ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10
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ЛЕГЕНДА:

1. СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
2. БЕТОН ЗА НАКЛОН
3. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
4. FIBRANxps 300-L
5.  ПРОТИВОКОРЕНОВА МЕМБРАНА  

И ДРЕНАЖНА МЕМБРАНА С ГЕОТЕКСТИЛ
6.  СУБСТРАТ ЗА ЕКСТЕНЗИВНА  

РАСТИТЕЛНОСТ 10 cm

7. ЕКСТЕНЗИВНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
8. КАМЕННА ШАПКА ЗА БОРД
9. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ С УПЛЪТНИТЕЛ
10. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
11. ЛЕПИЛО ЗА XPS
12. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
13. FIBRANxps CAP
14. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS

15. ВЪНШНА МАЗИЛКА
16. ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ
17. ВЪТРЕШНО УПЛЪТНЕНИЕ
18. ЕЛАСТИЧЕН УПЛЪТНИТЕЛ
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10.36. Фасадна топлоизолация с MW и скатен дървен покрив

СТРЕХА НА СКАТЕН ДЪРВЕН ПОКРИВ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANgeo BP ETICS
ДЕТАЙЛ M 1:10

ЛЕГЕНДА:

1. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
2. ВЪНШНА СТЕНА
3. СТОЛИЦА
4. РЕБРО
5. ДЪСЧЕНА ОБШИВКА
6. ПАРОИЗОЛАЦИОННО ФОЛИО
7. FIBRANgeo B 050, FIBRANgeo B 570
8. ВЪЛНООБРАЗНО ПОКРИТИЕ

9. ПАРОДРЕНАЖНО ФОЛИО
10. ДЪРВЕНА СКАРА
11. КЕРЕМИДИ
12. УЛУК
13. ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА
14. ЛЕПИЛО ЗА MW
15. FIBRANgeo BP ETICS
16. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ

17. FIBRANgeo CAP
18. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА MW
19. ВЪНШНА МАЗИЛКА
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10.37. Фасадна топлоизолация с MW и скатен дървен покрив

СТРЕХА НА СКАТЕН ДЪРВЕН ПОКРИВ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANgeo BP ETICS
ДЕТАЙЛ M 1:10

ЛЕГЕНДА:

1. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
2. ВЪНШНА СТЕНА
3. СТОЛИЦА
4. ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН
5. ПАРОИЗОЛАЦИОННО ФОЛИО
6. FIBRANgeo B 050, FIBRANgeo B 570
7. РЕБРО
8. ДЪСЧЕНА ОБШИВКА

9. ПАРОДРЕНАЖНО ФОЛИО
10. ДЪРВЕНА СКАРА
11. КЕРЕМИДИ
12. УЛУК
13. ЛЕПИЛО ЗА MW
14. FIBRANgeo BP ETICS 
15. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
16. FIBRANgeo CAP

17. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА MW
18. ВЪНШНА МАЗИЛКА
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10.38. Фасадна топлоизолация с XPS на скатен дървен покрив

СТРЕХА НА СКАТЕН ДЪРВЕН ПОКРИВ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10

11 1 81

ЛЕГЕНДА:

1. СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА
2. FIBRANxps 300-L
3. FIBRANxpе ПОЛИЕТИЛЕНОВO ФОЛИО
4. ЗАМАЗКА
5. ПАРКЕТ
6. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
7. ВЪНШНА СТЕНА
8. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ТАВАН

9. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
10. ПАРОИЗОЛАЦИОННО ФОЛИО
11. FIBRANgeo B 050, FIBRANgeo B 570
12. FIBRANxps MAESTRO, FIBRANxps 300-L
13. ПАРОДРЕНАЖНО ФОЛИО
14. ВЕНТИЛАЦИОНЕН КАНАЛ
15.  ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS И ВЪНШНА МАЗИЛКА
16. УЛУК
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10.39.  Фасадна топлоизолация с XPS при борд и отводняване  
на скатен бетонен покрив

БОРД НА СКАТЕН БЕТОНЕН ПОКРИВ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10
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ЛЕГЕНДА:

1. СТОМАНОБЕТОННА ПОКРИВНА ПЛОЧА
2. ПАРОИЗОЛАЦИОННО ФОЛИО
3. FIBRANxps 300-L
4. РЕБРО
5. ПАРОДРЕНАЖНО ФОЛИО
6. ДЪРВЕНА СКАРА
7. КЕРЕМИДИ

8. ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА
9. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
10. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
11. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ С УПЛЪТНИТЕЛ
12. КАМЕННА ШАПКА ЗА БОРД
13. ЛЕПИЛО ЗА XPS
14. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ

15. FIBRANxps CAP
16. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS
17. ВЪНШНА МАЗИЛКА



89

10.40.  Фасадна топлоизолация с XPS при борд и отводняване на скатен  
бетонен покрив

БОРД НА СКАТЕН БЕТОНЕН ПОКРИВ
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10
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ЛЕГЕНДА:

1. СТОМАНОБЕТОННА ПОКРИВНА ПЛОЧА
2. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
3. FIBRANxps 300-L
4. ВЪЛНООБРАЗНО ПОКРИТИЕ
5. ПАРОДРЕНАЖНО ФОЛИО
6. ДЪРВЕНА СКАРА
7. КЕРЕМИДИ
8. ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА

9. КАМЕННА ШАПКА ЗА БОРД
10. FIBRANxps ETICS GF, FIBRANxps ETICS BT
11. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ С УПЛЪТНИТЕЛ
12. ЛЕПИЛО ЗА XPS
13. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
14. FIBRANxps CAP
15. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS
16. ВЪНШНА МАЗИЛКА
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10.41. Фасадна топлоизолация с XPS

ВЪНШНА СТЕНА С КАМЕННА ОБЛИЦОВКА
ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА
FIBRANxps ETICS GF
FIBRANxps ETICS BT
ДЕТАЙЛ M 1:10
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ЛЕГЕНДА:

1. ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА
2. ВЪНШНА СТЕНА
3. ЛЕПИЛО ЗА XPS
4. FIBRANxps ETICS GF или FIBRANxps ETICS BT
5. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ
6. FIBRANxps CAP
7. МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ НА ОБЛИЦОВКАТА

8. ШПАКЛОВКА АРМИРАНА ЗА XPS
9. КАМЕННА ОБЛИЦОВКА

ВЪН ВЪТРЕ
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